
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

(протокол № 1 від 30 вересня 2022 р.) 

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

«Переважні права в корпоративних правовідносинах» 

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика та здійснення 

переважних прав у корпоративних правовідносинах. 

 

Тема 1. Загальна характеристика переважних прав у корпоративних 

правовідносинах 

Поняття та ознаки корпоративних прав учасників та їх класифікація. 

Поняття корпоративних правовідносин. Поняття та ознаки переважних прав у 

корпоративних правовідносинах. Правова природа переважних прав у 

корпоративних правовідносинах. Корпоративний інтерес у визначенні 

переважного права у корпоративних відносинах. Класифікація переважних прав 

у корпоративних правовідносинах. 

 

Тема 2. Здійснення переважних прав у корпоративних 

правовідносинах за законодавством України 

Переважне право учасників господарських товариств. Переважне право 

акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що 

відчужуються іншими акціонерами товариства. Переважне право учасника 

товариства на купівлю частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі 

товариства. Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткового 

випуску. Переважне право власника привілейованих акцій на отримання 

частини прибутку у вигляді дивідендів та на отримання частини майна АТ у 

разі його ліквідації. Переважне право вкладників командитного товариства, при 

його ліквідації, перед повними учасниками на одержання вкладів. Переважні 

права членів кооперативу. 

Переважне право членів виробничого кооперативу на купівлю паю. 

Переважне право асоційованих членів кооперативу на отримання майна при 

ліквідації цього кооперативу. Інші переважні права у корпоративних 

правовідносинах, передбачені законом та установчими документами. 

 

Змістовний модуль 2. Захист переважних прав у корпоративних 

правовідносинах. 

 

Тема 3. Право на захист переважних прав у корпоративних 

правовідносинах. 

Співвідношення понять «захист» та «охорона» в корпоративних 

правовідносинах. Форми захисту переважних прав у корпоративних 

правовідносинах (юрисдикційна, неюрисдикційна). Самостійні форми захисту 

цивільних, в тому числі й корпоративних, прав: 1) судова; 2) позасудова 

(адміністративна); 3) самозахист. Система органів (посадових осіб), які 

здійснюють юрисдикційну форму захисту переважних прав. Захист 

корпоративних прав загальними зборами.  



 

Тема 4. Способи захисту переважних прав у корпоративних 

правовідносинах. 

Поняття способів захисту суб’єктивних цивільних прав. Їх перелік. 

Переведення прав та обов’язків покупця як основний спосіб захисту 

переважних корпоративних прав. Визнання правочину недійсним. Визнання 

переважного права. Відшкодування збитків як окремий спосіб захисту 

переважних прав у корпоративних правовідносинах. 

 

 

 


