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Силабус курсу «Право товариств з обмеженою відповідальністю» 

2022/2023 навчального року 
 

Назва курсу Право товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю 
Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. С.Стрільців, 14 

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 Викладачі кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права 

Місце знаходження: юридичний факультет, інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права, 79000, м. 

Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 257, тел. (032) 239 43 89  

Паєнок Ана Олександрівна, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права; 

Суханов Максим Олександрович, асистент кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права. 

Контактна інформація 

викладачів 

Викладачі кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра інтелектуальної 

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

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

Паєнок Ана Олександрівна, е-mail anapayenok@lnu.edu.ua, сторінка 

викладача http://law.lnu.edu.ua/employee/paienok-a-o, адреса 

перебування: м. Львів, вул. С.Стрільців, 14, каб. 257, тел. 

+380672528668; 

Суханов Максим Олександрович, сторінка викладача 

http://law.lnu.edu.ua/employee/sukhanov-maksym-oleksandrovych, адреса 

перебування: м. Львів, вул. С.Стрільців, 14, каб. 257. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться викладачами кафедри інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права в день 

проведення лекцій чи практичних занять. Для погодження іншого часу 

проведення консультацій слід написати викладачу на електронну 

адресу. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/pravo-tovarystv-z-obmezhenoiu-

vidpovidalnistiu 

 

Інформація про курс Навчальна дисципліна охоплює детальне вивчення як теоретичних, так 

і практичних аспектів створення, провадження діяльності та 

припинення Товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), як 

юридичних осіб корпоративного типу, а також спрямована на 

детальний аналіз підстав набуття, змісту та захисту корпоративних 

прав та обов’язків учасників ТОВ. У процесі вивчення навчальної 

дисципліни досліджуються національне законодавство, міжнародні 

акти, право ЄС, судова практика, практика ЄСПЛ з метою гармонізації 

корпоративного права України. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Право товариств з обмеженою відповідальністю» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої 

програми «Право», яка викладається в ___10_му семестрі в обсязі 3 
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http://law.lnu.edu.ua/employee/paienok-a-o
http://law.lnu.edu.ua/employee/sukhanov-maksym-oleksandrovych
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кредитів, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета: засвоєння студентами основних теоретичних та практичних 

проблем здійснення, охорони та захисту корпоративних прав та 

інтересів учасників товариств з обмеженою та додатковою 

відповідальністю, а також освоєння загальних засад здійснення 

господарської діяльності у процесі функціонування товариств з 

обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Цілями курсу є: 

 вивчення правових аспектів створення, провадження діяльності 

та припинення ТОВ; 

 розкриття змісту корпоративних прав та обо'язкув учасників 

ТОВ, способів та меж їх здійснення їх і захисту; 

 з’ясування правової природи корпоративних конфліктів та 

підстав їх виникнення; 

 аналіз судової практики, яка сформувалася у сфері суспільних 

відносин, які виникають у процесі діяльності ТОВ на національному 

та Європейському рівнях. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Розміщена на сторінці курсу   

Тривалість курсу 90 годин 

Обсяг курсу 32 аудиторних заняття з яких 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять та  58 годин самостійної роботи студента. 

 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати: джерела правового регулювання діяльності ТОВ як 

юридичних осіб корпоративного типу, особливості притаманні порядку 

реалізації корпоративних прав та обов’язків учасників ТОВ, процедури 

створення та припинення ТОВ, порядок та способи захисту як 

корпоративних прав учасників ТОВ так і інтересів ТОВ як юридичної 

особи корпоративного типу. 

 

вміти: 
• приймати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування ;  

• генерувати нові ідеї  необхідні для прийняття рішень при 

розв’язанні ситуативних казусів пов’язаних із функціонуванням ТОВ 

чи захистом корпоративних інтересів учасників;  

• застосовувати принципи верховенства права і розв’язувати 

складні задачі, у ситуаціях правової невизначеності пов’язаної з 

реалізацією учасниками ТОВ своїх корпоративних прав;  

• критично оцінювати ефективність представництва і захисту 

прав, свобод та інтересів клієнтів; 

• самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості у сфері, що пов’язана із функціонуванням ТОВ; 

• аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України у частині правової 

регламентації діяльності ТОВ. 

Ключові слова Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, зміст 

корпоративних прав та обов’язків учасників ТОВ, реалізація 

корпоративних прав учасників ТОВ, способи і засопи захисту 



корпоративних прав учасників, діяльність ТОВ. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та 

консультації для кращого розуміння тем 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних 

теоретичних положень і норм цивільного права, господарського права 

цивільного та гсподарсього процесу, а також інших положень у сфері 

правової регламентації питань щодо діяльності юридичних осіб 
корпоративного типу. 

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, критичне мислення. 

Необхідне обладнання Студенти, з метою пошуку необхідних нормативно-правових актів та 

матеріалів судової практики, використовують технічні засоби оснащені 

відповідним програмним забезпеченням як для підготовки до 

практичних занять так і для виконання індивідуальних завдань. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою та відповідно до 

Європейської Кредитно-Трансферної Системи ECTS. 

Залік виставляється на основі накопичених протягом семестру балів за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття, інддивідуальні завдання: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 50;  

• контрольні заміри (модуль): 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 50. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати 

індивідуальні завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію 

своєї правової позиції. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі 

нехарахування роботи студент в узгоджені з викладачем строки 

повинен повторно виконати письмову роботу та подати її викладачу 

для оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття 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. Викладач фіксує неявку студента на практичне заняття, що 

вважається академічною заборгованістю, яку студент повинен 

відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у викладача 

або у інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у 

перевірці підготовки студентом тих завдань, які виносилися на 

практичнее заняття, на якому студент був відсутній.    

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 

практичних заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали 

одержані за наслідками проведення контрольних замірів знань. 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. Критеріями оцінювання роботи студента 

на практичних заняттях є аргументованість правової позиції та її 

відповідність чинному законодавству; уміння лаконічно, переконливо 

та логічно висловити свою правову позицію; здатність до 

аргументованого аналізу правових позицій, висловлених іншими 

студентами; уміння підсумувати усі висловлені щодо певної проблеми 

аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні сторони, що підлягають 

аналізу з погляду сучасних підходів у доктрині та правозастосуванні; 

намагання сформулювати перспективні проблеми, що можуть 

виникнути у різних сферах правозастосування та запропонувати шляхи 

їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

оцінка в 

балах 
оцінка ECTS визначення 

екзаменаційна 

оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 

незадовільно з 

правом 

перездачі незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну 

і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні 

нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної 

літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних 

суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 

даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не 

цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на 

знанні предмету. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується 

на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-

правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у 

спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. 



Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на 

двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав 

вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка 

базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення 

матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав 

вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не 

може назвати джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який 

виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою 

завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з 

дисципліни. 

 

Питання до 

модульного контролю  

Приклади завдань розміщуються на сторінці курсу за посиланням 

https://law.lnu.edu.ua/course/pravo-tovarystv-z-obmezhenoiu-

vidpovidalnistiu 

 

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

завершенню курсу. 
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