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ВСТУП 

 „Корпоративне право України” - одна із спеціальних і професійно-орієнтованих 

дисциплін згідно із навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення 

даного спецкурсу є акти цивільного законодавства України, які регулюють відносини, що 

виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.  

Глибоке засвоєння студентами правових основ корпоративних відносин є 

необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх науково-

педагогічних працівників, юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо. 

Для всебічного засвоєння корпоративного права необхідні знання таких дисциплін, 

як загальна теорія права, цивільне, господарське, цивільне і господарське процесуальне, 

міжнародне приватне право тощо.  

В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття і види 

правовідносин, а також підстав їх виникнення; набуття, здійснення, припинення та захист 

цивільних прав; співвідношення захисту цивільних прав та інтересів із правом на захист; 

система органів, які здійснюють захист цивільних прав та інтересів, їх юрисдикція щодо 

розгляду та вирішення спорів, що виникають із цивільних відносин; особливості набуття 

та здійснення корпоративних прав щодо різних юридичних осіб (корпоративних 

товариств) і т.д.  

Мета вивчення спецкурсу - засвоєння студентами положень актів цивільного 

законодавства, що регулюють корпоративні відносини; усвідомлення зростаючої ролі 

корпоративних прав у задоволенні майнових інтересів учасників цивільних відносин; 

ознайомлення з підставами виникнення, особливостями здійснення та захисту, а також 

порядком припинення корпоративних прав; підготовка спеціалістів високого рівня для 

правового обслуговування фізичних та юридичних осіб. 

Завданнями вивчення даного спецкурсу є : ознайомити студентів з основними 

положеннями актів цивільного законодавства, що регулюють корпоративні відносини; 

сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів та практики їх застосування, 

стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою корпоративних прав 

учасників (членів) різних юридичних осіб; навчити застосовувати теоретичні положення 

на практиці; закласти і розвинути навики здійснення та захисту корпоративних прав; дати 

чітке уявлення про місце корпоративного правовідношення у структурі цивільних 

правовідносин. 

Вивчивши спецкурс „Корпоративне право України”, студент повинен володіти 

всіма вищезгаданими знаннями, вміти самостійно визначити підставу виникнення 

корпоративних прав, умови їх здійснення та захисту, а також встановити правові наслідки 

припинення корпоративних прав на підставі застосування норм цивільного права. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ. 

Етимологія терміна «корпоративний» та його закріплення у законодавстві України. 

Поняття корпоративного права. Корпоративне право в об’єктивному та суб’єктивному 

розуміннях. 

Сфера існування корпоративних відносин у теорії корпоративного права та чинному 

законодавстві України. 

Предмет корпоративного права України. Методи правового регулювання 

корпоративних відносин. 

Засади, на яких ґрунтуються корпоративні відносини. Характер та види корпоративних 

відносин.  

Місце корпоративного права в системі права України. 

Джерела корпоративного права. Акти локального нормотворення як джерело 

корпоративного права України. 

 

ТЕМА 2. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ. 

Наукові концепції правової природи корпоративних правовідносин. Речово-правова та 

зобов’язальна концепції корпоративного правовідношення. Концепція змішаного 

корпоративного правовідношення: зобов’язальні та суто «корпоративні» правовідносини. 

Поняття та види корпоративних правовідносин. Особливості корпоративних 

правовідносин.  

Суб’єкти корпоративних правовідносин. Корпоративна організація (товариство): 

ознаки, поняття, організаційно-правові форми. Учасники (члени) корпоративної організації 

(товариства) та особливості їх правового статусу. Відмінності між учасниками та членами 

корпоративної організації (товариства). 

Об’єкти корпоративних правовідносин. Дії немайнового та майнового характеру як 

об’єкти корпоративних правовідносин. 

Зміст корпоративних правовідносин. Проблема корпоративних обов’язків. 
 

ТЕМА 3. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ 

ВІДНОСИН. 

Законодавчі та теоретичні поняття суб’єктивних корпоративних прав. Ознаки 

(особливості) корпоративних прав. Види корпоративних прав. Особливості здійснення 

корпоративних прав. 

Особисті немайнові корпоративні права. Право на участь в управлінні корпоративною 

організацією (товариством). Право на контроль за діяльністю виконавчого органу 

корпоративної організації (товариства). Право на інформацію про діяльність корпоративної 

організації (товариства). Інші особисті немайнові корпоративні права учасників (членів) 

корпоративної організації (товариства). 

Майнові корпоративні права. Право на участь у розподілі частини прибутку 

корпоративної організації (товариства) – одержання дивіденду. Право на участь у розподілі 

активів корпоративної організації (товариства) у разі її ліквідації. Інші майнові корпоративні 

права учасників (членів) корпоративної організації (товариства). 

Підстави набуття корпоративних прав. Первісні та похідні способи набуття 

(виникнення) корпоративних прав. 

Припинення корпоративних прав. Припинення корпоративних прав з волі учасника 

(члена) корпоративної організації (товариства). Припинення корпоративних прав незалежно 

від волі учасника (члена) корпоративної організації (товариства). 

Захист корпоративних прав. 
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Обов’язки учасників корпоративних відносин: поняття та види.  

 

ТЕМА 4. КОРПОРАТИВН ПРАВА АКЦІОНЕРІВ. 

Підстави виникнення корпоративних прав акціонерів.  

Первісні підстави виникнення корпоративних прав акціонерів. Створення або участь у 

створенні акціонерного товариства. Придбання акцій нової емісії (додаткового випуску). 

Набуття акцій в акціонерного товариства, попередньо викуплених ним у акціонерів. Інші 

первісні способи набуття (виникнення) корпоративних прав акціонерів.  

Похідні підстави виникнення корпоративних прав акціонерів. Придбання акцій на 

підставі цивільно-правових договорів. Набуття акцій внаслідок спадкування або 

реорганізації юридичної особи. 

Момент виникнення корпоративних прав акціонерів. Співвідношення між моментом 

виникнення прав, посвідчених акцією та моментом виникнення можливості їх здійснення. 

Особисті немайнові корпоративні права акціонерів. Право на участь в управлінні 

акціонерним товариством. Право на здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу 

акціонерного товариства. Право на інформацію про діяльність акціонерного товариства. 

Інші особисті немайнові корпоративні права акціонерів.   

Майнові корпоративні права акціонерів. Право акціонерів на одержання дивідендів. 

Право на участь у розподілі активів акціонерного товариства уразі його ліквідації. Право 

переважної купівлі акцій. Інші майнові корпоративні права акціонерів. 

Припинення корпоративних прав акціонерів. Припинення корпоративних прав з волі 

акціонера. Припинення корпоративних прав незалежно від волі акціонера. 

Захист корпоративних прав акціонерів. 

 

ТЕМА 5.  КОРПОРАТИВНІ ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА 

ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. 

Підстави набуття корпоративних прав учасниками товариств з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. Первісні підстави виникнення корпоративних прав в 

учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Похідні підстави 

виникнення корпоративних прав в учасників товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. 

Особисті немайнові корпоративні права учасників товариств з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. Право на участь в управлінні товариствами з обмеженою та 

додатковою відповідальністю. Право на здійснення контролю за діяльністю виконавчого 

органу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Право на одержання 

інформації про діяльність товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Інші 

особисті немайнові корпоративні права учасників товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. 

Майнові корпоративні права учасників товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. Право учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю 

на одержання дивідендів. Право на участь у розподілі активів товариств з обмеженою та 

додатковою відповідальністю у разі їх ліквідації. Право переважної купівлі частки у 

статутному капіталі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Інші майнові 

корпоративні права учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Припинення корпоративних прав учасників товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. Припинення корпоративних прав з волі учасників товариств з обмеженою 

та додатковою відповідальністю. Припинення корпоративних прав незалежно від волі 

учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 
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Захист корпоративних прав учасників товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. 

 

ТЕМА 6. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА УЧАСНИКІВ ПОВНОГО ТА КОМАНДИТНОГО 

ТОВАРИСТВ. 

Підстави набуття корпоративних прав учасниками повного та командитного товариств. 

Первісні підстави виникнення корпоративних прав в учасників повного і командитного 

товариств. Похідні підстави виникнення корпоративних прав в учасників повного і 

командитного товариств. 

Особисті немайнові корпоративні права учасників повного і командитного товариств. 

Право на участь в управлінні (веденні справ) повним і командитним товариствами. Право на 

одержання інформації про діяльність повного і командитного товариств. Інші особисті 

немайнові корпоративні права учасників повного і командитного товариств. 

Майнові корпоративні права учасників повного і командитного товариств. Право 

учасників повного і командитного товариств на одержання дивідендів. Право на участь у 

розподілі активів повного і командитного товариств у разі їх ліквідації. Інші майнові 

корпоративні права учасників повного і командитного товариств. 

Припинення корпоративних прав учасників повного і командитного товариств. 

Припинення корпоративних прав з волі учасників повного і командитного товариств. 

Припинення корпоративних прав незалежно від волі учасників повного і командитного 

товариств. 

Захист корпоративних прав учасників повного і командитного товариств. 

   

ТЕМА 7.  КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ЧЛЕНІВ ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ. 

Підстави набуття корпоративних прав членами виробничого кооперативу. Участь у 

створенні виробничого кооперативу. Вступ до виробничого кооперативу нових членів.  

Особисті немайнові корпоративні права членів виробничого кооперативу. Право на 

участь в управлінні виробничим кооперативом. Право на здійснення контролю за діяльністю 

виконавчого органу виробничого кооперативу. Право на одержання інформації про 

діяльність виробничого кооперативу. Інші особисті немайнові корпоративні права членів 

виробничого кооперативу. 

Майнові корпоративні права членів виробничого кооперативу. Право членів 

виробничого кооперативу на одержання кооперативних виплат. Право на участь у розподілі 

активів виробничого кооперативу у разі його ліквідації. Інші майнові корпоративні права 

членів виробничого кооперативу. 

Припинення корпоративних прав членів виробничого кооперативу. Припинення 

корпоративних прав з волі членів виробничого кооперативу. Припинення корпоративних 

прав незалежно від волі членів виробничого кооперативу. 

Захист корпоративних прав членів виробничого кооперативу. 

 

ТЕМА 8.  КОРПОРАТИВНІ ПРАВА УЧАСНИКІВ (ЧЛЕНІВ) ІНШИХ КОРПОРАТИВНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ (ТОВАРИСТВ). 

Підстави набуття корпоративних прав учасниками приватного підприємства. Особисті 

немайнові корпоративні права учасників приватного підприємства.  Майнові корпоративні 

права учасників приватного підприємства. Припинення корпоративних прав учасників 

приватного підприємства. Захист корпоративних прав учасників приватного підприємства. 

Підстави набуття корпоративних прав учасниками підприємства споживчої кооперації. 



Видання юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка 

 7 

Особисті немайнові корпоративні права учасників підприємства споживчої кооперації.  

Майнові корпоративні права учасників підприємства споживчої кооперації. Припинення 

корпоративних прав учасників підприємства споживчої кооперації. Захист корпоративних 

прав учасників підприємства споживчої кооперації. 

Підстави набуття корпоративних прав членами фермерського господарства. Особисті 

немайнові корпоративні права членів фермерського господарства.  Майнові корпоративні 

права членів фермерського господарства. Припинення корпоративних прав членів 

фермерського господарства. Захист корпоративних прав членів фермерського господарства. 
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