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Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Навчальна дисципліна охоплює теоретичні та практичні аспекти 

корпоративного права, а зокрема порядку заснування, діяльності та 

припинення господарських корпорацій. Вивчається вітчизняна 

законодавча база, міжнародні документи, що регулюють суспільні 

відносини у галузі корпоративного права, а також акти 

Європейського Союзу у цій сфері та напрями гармонізації 

законодавства України з ними 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Викладення курсу полягає в засвоєння здобувачами вищої освіти 

теоретичних знань у сфері корпоративного права та набуття 

практичних навичок для вирішення конкретних юридичних 

ситуацій 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- засвоєння здобувачами знань про поняття, предмет та метод 

корпоративного права;  

- поняття, ознаки та види юридичних осіб корпоративного типу за 

законодавством України;  

- порядок створення, діяльності та припинення господарських 

товариств, а також споживчих та виробничих кооперативів;  

- правовий режим майна юридичних осіб корпоративного типу; 

правовий статус учасників юридичних осіб корпоративного типу; 

- поняття та основні моделі корпоративного управління 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Предметні компетентності здобувача вищої освіти, сформовані в 

результаті освоєння основних теорій, концепцій̆, принципів і 

понять корпоративного права та вміння визначати правову 

природу корпоративних відносини та основні питання з зазначеної 

проблематики. А також, знання основних питань з корпоративного 

управління та його  сутність 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальні положення корпоративного права. 

Господарське товариство як суб’єкт корпоративного права. Майно 

 
 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 02) 



та майнові права в господарських товариствах. Установчі 

документи господарських товариств. Правовий статус 

акціонерного товариства. Правове регулювання діяльності 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Правове 

регулювання діяльності повного та командитного товариства. 

Відповідальність за порушення норм корпоративного права. 

Управління корпоративною організацією. Державно-правове 

регулювання корпоративних відносин 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних 

теоретичних положень і норм цивільного, трудового,  

господарського права, фінансове право та адміністративне права 

Пореквізити Знання запропонованого курсу пропонується в розмірах 

необхідних для пізнання основних положень дисципліни з позиції 

юриста-правознавця, а саме у здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі, що виникають під час застосування 

адаптованого до права ЄС національного законодавства та 

характеризувати основні форми заснування компаній̆ та зміст 

свободи заснування і економічної діяльності 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Корпоративне право у схемах: Навчальний посібник / Смітюх 

А.В. - вид. 2, змін. і доп. - К.: Істина, 2012. - 272 с. 

2. А.Ю. Нашинець-Наумова. Питання корпоративного управління 

у галузі цивільної авіації. Юридичний вісник «Повітряне космічне 

право» № 1(10) 2009. С. 20 – 23. 

3. Гелич А.О. Загальнотеоретичні засади участі держави у 

корпоративних відносинах. Юридичний вісник «Повітряне 

космічне право» № 1 (38) 2016. С. 129 – 133. 

4. Н.В. Ібрагімова. Історико-правові аспекти визначення поняття 

холдингу. Юридичний вісник «Повітряне космічне право» № 3 (48) 

2018. С. 145 – 151. 

5. Н. В. Ібрагімова Господарсько-правова відповідальність 

учасників холдингів. Юридичний вісник «Повітряне космічне 

право» № 3 (52) 2019.  С. 129 – 137. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37149 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Цивільного права і процесу 



 
 

Фото за 

бажанням 

Факультет Юридичний 

Викладач(і) ЯМНЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доцент 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук 

Профайл викладача: 

http://law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair3/1825-

yamnenko-tetyana-mychailivna 

Тел.: (044) 406 77 72 

                                  E-mail: tetiana.yamnenko@npp.nau.edu.ua 

                                  Робоче місце: 1.456 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


