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Силабус курсу «АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО» 

2022/2023 навчального року 

 

 

Назва курсу  АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. С.Стрільців, 14 / онлайн (використання платформи ZOOM  у 

разі необхідності дотримання карантинних вимог) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

08 Право 

081 Право 

Викладачі курсу Шпуганич І.І., к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Місцезнаходження: юридичний факультет, кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права, 79000, м. Львів, вул. 

Січових Стрільців, 14, ауд. 257, тел. (032) 239-43-89; 

Електронна пошта - iryna.shpuganych@gmail.com 

Сторінка викладача - https://law.lnu.edu.ua/employee/shpuhanych-iryna-

ihorivna  

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться викладачем в день проведення лекцій чи 

практичних занять. Для погодження іншого часу проведення консультацій 

слід написати викладачу на електронну адресу. 

Можливе проведення консультацій онлайн із використанням платформ 

ZOOM, VIBER, TELEGRAM тощо. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/aktsionerne-pravo  

Інформація про 

курс 

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Увага 

зосереджена на теоретичних та практичних проблемах правового 

регулювання статусу акціонерних товариств, особливостей провадження 

діяльності цими юридичними особами. Предметом курсу також 

охоплюється аналіз судової практики, порівняння законодавства України 

та зарубіжних країн. Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання 

у сфері корпоративного, цивільного та господарського права. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО» є ВИБІРКОВОЮ дисципліною зі 

спеціальності, яка викладається в 9-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета вивчення курсу – опанування студентами юридичного 

факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок 

щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  акціонерним 

правом, зокрема питанням заснування та припинення акціонерних товариств, 

цінних паперів таких товариств, правового статусу акціонерів та ін., вивчення 

вітчизняної законодавчої бази, що регулює суспільні відносини у галузі 

акціонерного права, а також міжнародних нормативних актів та актів 

Європейського Союзу; 

Завдання вивчення курсу – формування у студентів цілісної 

системи знань щодо чинних нормативно-правових актів у сфері 

mailto:iryna.shpuganych@gmail.com
https://law.lnu.edu.ua/employee/shpuhanych-iryna-ihorivna
https://law.lnu.edu.ua/employee/shpuhanych-iryna-ihorivna
https://law.lnu.edu.ua/course/aktsionerne-pravo
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акціонерного права, ознайомлення з основними проблемами акціонерного 

права; формування вмінь та навичок застосування теоретичних положень 

на практиці. 

 

Очікується, що студенти набудуть окремі практичні компетентності: 

● СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосування інституту права 

власності щодо оволодіння фундаментальними знаннями стосовно 

правової природи інституту права власності. 

● СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 

давати розгорнуту юридичну аргументацію.  Уміти аналізувати позовні 

заяви, скарги, судові рішення на предмет відповідності вимогами 

законодавства в сфері захисту права власності.  

● СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур цивільного, господарського, адміністративного 

судочинств в Україні при вирішенні спорів щодо захисту речових прав.  

● СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності із використанням норм 

цивільного права, цивільного-процесуального права, господарського 

права, господарсько-процесуального права, ІТ та інформаційного права 

тощо. 

● СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів при вирішенні спорів, 

пов’язаних із охороною права власності 

● СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості.  Опановувати компетентності, 

пов’язані із підготовкою проєктів судових рішень за результатами 

розгляду спорів щодо захисту речових прав. 

● Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи щодо 

доцільності використання тих чи інших форм охорони права власності. 

● Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження з метою формування 

навичок щодо формулювання пропозиції стосовно вдосконалення 

законодавства в сфері права власності. 

● Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності щодо права власності 

юридичних осіб  із використанням відкритих баз даних у мережі Інтернет, 

відповідних реєстрів тощо. 

● Проводити порівняльно-правовий аналіз інституту права власності 

в Україні та зарубіжних країнах, враховуючи взаємозв’язок правової 

системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського 

Союзу. 

● Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування шляхом 
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вироблення навичок із підготовки та оформлення заяв, клопотань, 

претензій необхідних для швидкого та оперативного реагування на факти 

порушення речових прав. 

Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО : підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. Мартин, 

Ю. Я. Самагальська та ін. ; за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Дрогобич : 

Коло, 2020. 650 с. 

2. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник / А. В. Смітюх.  

Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.  

322 с. 

3. Луць В., Сивий Р., Яворська О. Корпоративне право України : Навч. 

посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / В. Луць (ред.), О.Д. 

Крупчан (ред.). — К. : ВД "Ін Юре", 2010, с 371. 

4. Яворська О. С. Правове регулювання обігу цінних паперів: навч. 

посібник / О. С. Яворська. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.  336 с. 

5. Яворська О. С. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. – 

Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету 

управління та права. Випуск 4 (48) / 2013. Хмельницький. 2013. С. 75 – 82.  

6. Яворська О. С. Суб’єкти спільного інвестування в Україні [Текст] / О. С. 

Яворська // Часопис Національного університету «Острозька Академія». 

Серія «Право». 2014. № 1 (9). Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yosssi.pdf. 

7. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики: монографія / 

[В.А. Васильєва, А.В.Зеліско, В.В. Луць, І.Б. Саракун, Л.В. Сіщук та ін.]; 

за заг. ред. проф. Васильєвої В.А. Івано-Франківськ, 2017. 612 с.  

8. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-

прикладні проблеми: монографія / О.А.Беляневич, А.В.Мягкий. К.: НДІ 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН 

України, 2017. – 320 с. 

9. Корпоративне право Австрії і України: монографія / Васильєва В.А., 

Ковалишин О.Р., Вікторія Робертсон [та ін.]; за ред. проф. В.А.Васильєвої. 

Івано-Франківськ, 2015. 250 с.  

10. Корпоративне право Польщі та України: монографія / Васильєва В.А 

[та ін.]; за ред. проф. В.А.Васильєвої. Івано-Франківськ, 2016. 377 с. 

11. «Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели 

законодавства» [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами XVI 

Міжнародної науково-практичної конференції (5-6.10.2018 р., м. Івано-

Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім.Ф.Г.Бурчака 

НАПрН України; заг. ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України 

В.В.Луця. 2018. 199 с. 

 

Тривалість курсу 90 

 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 32 години аудиторних занять. З них 16 годин 

лекцій, 16 години практичних занять. Самостійна робота студента складає 

58  годин. 

Заочна – 8 годин лекцій, 8 годин практичних. 74 години – ср. 

Очікувані Після завершення цього курсу студент буде :  

http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yosssi.pdf
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результати 

навчання 

- Знати  

1) поняття, предмет та метод акціонерного права; 

2) джерела правового регулювання суспільних відносин у галузі 

акціонерного права; 

3) поняття та ознаки акціонерних товариств; 

4) процедуру заснування акціонерних товариств за законодавством 

України; 

5) правовий статус акціонерів; 

6) способи захисту порушених прав акціонерів 

7) поняття, ознаки та види цінних паперів акціонерних товариств; 

8) порядок емісії акцій та інших цінних паперів акціонерних товариств;  

9) види корпоративного управління акціонерними товариствами;  

10) правовий статус загальних зборів акціонерного товариства, їх 

компетенція та порядок прийняття ними рішень; 

11) види виконавчих органів акціонерного товариства, спосіб їх 

утворення, обрання їх посадових осіб, компетенція, прийняття рішень 

тощо; 

12) інші органи управління акціонерним товариством, їх роль та функції; 

13) пакети акцій акціонерного товариства, способи їх набуття та правові 

наслідки їх придбання; 

14) порядок вчинення правочинів акціонерним товариством, зокрема, 

значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 

15) процедуру припинення акціонерних товариств, способи конвертації 

акцій у процесі припинення. 

- Вміти  

1) правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини у галузі акціонерного права; 

2) складати установчі документи та інші локальні акти акціонерного 

товариства; 

3) готувати пакет документів, необхідних для скликання, проведення та 

юридичного оформлення засідання загальних зборів акціонерного 

товариства; 

4) складати повідомлення, які підлягають обов’язковому опублікуванню у 

загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР; 

5) надавати правові висновки щодо необхідності вчинення юридичних дій 

в процесі придбання акцій (пакетів акцій), укладення інших правочинів 

акціонерного товариства. 

6) аналізувати практичні проблеми та колізії чинного законодавства  

Ключові слова Акціонерне товариство, приватне акціонерне товариство, публічне 

акціонерне товариство, акції акціонерного товариства, емісія акцій, 

конвертація акцій, пакет акцій, значний правочин, правочин із 

заінтересованістю 

Формат курсу Очний  

Заняття Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та 

консультації для кращого розуміння тем 

Теми 1) Характеристика акціонерного права як галузі законодавства 

2) Історико-правові аспекти становлення та розвитку акціонерних 

товариств та акціонерного права 

3) Поняття, ознаки та типи акціонерних товариств за законодавством 
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України  

4) Заснування акціонерних товариств 

5) Майнові відносини в акціонерному товаристві 

6) Цінні папери акціонерного товариства  

7) Правове становище акціонерів 

8) Управління акціонерним товариством  

9) Припинення акціонерних товариств 

10) Особливості створення, функціонування та припинення окремих 

видів акціонерних товариств  

11) Державне регулювання акціонерних товариств  

Підсумковий 

контроль, форма 

ЗАЛІК 

 

50 балів – поточна успішність (семінарські заняття 25%, модуль 25% 

згідно умов накопичувальної системи) 

 

У разі відсутності заборгованостей, залік виставляється автоматично 

шляхом подвоєння балів поточної успішності. 

 

Разом – 100 балів. 

Пререквізити Для засвоєння спецкурсу студенту необхідні ґрунтовні знання основних 

теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, 
господарського процесуального, а також корпоративного права. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню такі 

навчальні методи, як: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, 

спостереження, практичне заняття, індивідуальні завдання, вирішення  

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів____ 

Підсумкова максимальна кількість балів_______ 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
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недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача 

про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

модульного 

контролю чи 

заліку. 

Очікується, що форма модульного контролю передбачатиме підготовку 

документів процесуального характеру (позовні заяви, заперечення, судове 

рішення тощо) або оформлення правових консультацій (висновків, 

аналітик) з метою перевірки набуття компетентностей, що ставляться за 

основу вивчення цієї дисципліни. 

Можливою є також усна форма контролю студентів, яка проводитиметься 

шляхом опитування щодо основних положень та питань курсу.  

Перелік питань для підготовки до модульного чи семестрового контролю 

знаходиться на веб-сайті курсу: https://law.lnu.edu.ua/course/aktsionerne-

pravo  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

https://law.lnu.edu.ua/course/aktsionerne-pravo
https://law.lnu.edu.ua/course/aktsionerne-pravo

