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Консультації Відповідно до графіку консультацій весняного семестру 

  

1. Коротка анотація до курсу – курс «Держане регулювання корпоративних відносин» 

присвячено дослідженню  проблеми формування та розвитку корпоративних відносин в 

Україні та розглянуто низку наукових  питань, пов‘язаних з визначенням чинників 

формування корпоративних відносин в Україні; розвитком механізмів державного  

регулювання корпоративного сектору економіки та дослідженням сучасних світових 

тенденцій у регулюванні корпоративних відносин. 

 

 

2.  Метою даного курсу є - викласти у стислій та доступній формі основний зміст 

дисципліни «Державне регулювання корпоративних відносин»; сприяти  засвоєнню 

узагальнених в теорії і практиці корпоративного управління знань з урахуванням 

специфіки акціонерної власності у ринкових відносинах, вироблення практичних навичок 

у прийнятті рішень стосовно управління, організації, регулювання та мотивації всіх 

учасників корпоративних відносин.  

    Для реалізації зазначеної мети було поставлено наступні завдання:  

 - узагальнити сутність та надати класифікацію поняття «корпоративні відносини» з 

урахуванням сучасних наукових підходів;  

- визначити напрямки державного регулювання корпоративних відносин в умовах 

інтеграційного процесу;  

- дослідити проблеми формування та розвитку корпоративних відносин в Україні та 

вирішити низку наукових завдань, пов‘язаних з визначенням чинників формування 

корпоративних відносин в Україні 

- виявити державні механізми формування корпоративного сектору економіки України 

для подальшого їх розвитку;  

- охарактеризувати особливості управління державними корпоративними правами в 

економіці України з урахуванням основних функцій держави;  



- визначити основні особливості механізму розкриття інформації та обміну нею між 

корпоративними учасниками;  

- вивити проблеми впровадження інформаційних технологій у роботу корпорацій та 

шляхи їх вирішення;  

- дослідити принципи корпоративної соціальної відповідальності та умови їх 

впровадження в Україні.  

Вирішення цих завдань є актуальним для подальшого розвитку корпоративних 

відносин і формування ефективної національної моделі корпоративного управління. У 

зв'язку з цим, питання щодо формування принципів розвитку сучасних механізмів 

розвитку корпоративних відносин в Україні, які наведено у програмі, мають теоретичне та 

практичне значення. 

  

3.  Формат курсу - змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

  Як результат вивчення курсу з  Державного регулювання корпоративних відносин 

студенти мають знати: сутність, принципи та моделі корпоративного управління;   

поняття та елементи корпоративних відносин; національну правову базу корпоративного 

управління;  учасників корпоративних відносин та органи корпоративного управління;  

права та обов'язки акціонерів;   особливості фінансового менеджменту та фінансового 

аналізу в системі корпоративного управління;   захист корпоративних прав за 

законодавством  України; правову природу корпоративних конфліктів та шляхи їх 

вирішення та ін.   

 Фундаментальні вміння та навички  

• відбирати найбільш придатні методи, способи, форми акціонування підприємств;  

• аналізувати існуючу структуру власності, систему контролю над підприємством в 

умовах розмежування функцій управління та володіння;  

• володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління;  

• засвоїти методи і процедури реорганізації акціонерних товариств.  

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 

самостійна робота 34 

 



6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 осінній четвертий вибірковий 

 

7. Схема курсу  

  

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

 

Тема 1 Особливості розвитку 

та регулювання корпоративного  

сектору в Україні 

1. Аналіз сучасного стану 

корпоративного сектору 

економіки України  

2. Управління державними 

корпоративними правами в 

економіці України  

3. Вплив інтеграційних процесів 

на розвиток корпоративних 

відносин в Україні . 

Структура суб‘єктів 

корпоративного сектору за 

видами економічної діяльності. 

Аналіз акціонерного підсектору, 

до якого відносяться публічні та 

приватні акціонерні товариства, 

державні акціонерні товариства 

та інтегровані структури 

(асоціації, корпорації, концерни, 

консорціум, холдингові 

компанії, інші об'єднання). 

Аналіз проблем інституційно-

правового забезпечення розвитку 

корпоративних відносин в 

Україні.      Класифікація 

корпоративних прав держави 

залежно від суб'єкта управління, 

ступеня корпоративного 

контролю держави у 

господарських товариствах, 

 Лекція, самостійна 

робота 

9,13,14,16,20,

22 

Опрацювання 

літератури, 

тестування (5 

год) 



галузевих особливостей цих 

товариств і строку закріплення 

корпоративних прав у власності 

держави. Утворення державних 

корпоративних прав. Суб‘єкти 

управління корпоративними 

правами держави. 

Управлінський вплив держави 

через органи виконавчої влади 

шляхом приватизації, передачі в 

довірче управління, передачі в 

оренду, встановлення завдань 

державним товариствам, участь 

в органах управління 

акціонерних товариств, внесення 

майна до статутного фонду 

господарських товариств, 

передачу в господарське ведення 

та оперативне управління. 

Головні форми державного 

впливу. 

Участь держави в роботі органів 

управління господарського 

товариства в залежності від 

розміру корпоративних прав. 

Основні концептуальні підходи 

до підвищення ефективності 

управління корпоративними 

правами держави. Вплив 

глобалізації на сучасну систему 

державного регулювання 

корпоративних відносин; 

основні напрямки інтеграції для 

України; проблеми успішного 

розвитку України з ЄС. 

 

 



Тема 2 Поняття та елементи 

корпоративних відносин 

1. Загальна характеристика 

корпоративних правовідносин. 

2. Юридична особа 

(корпорація) як об'єкт 

корпоративних відносин. 

3. Поняття та зміст 

корпоративних прав. 

Корпоративні відносини, 

суб'єкти корпоративних 

відносин, зовнішні та внутрішні 

корпоративні відносини;  

особливості правового статусу 

"засновника" корпорації, 

правоздатність,  "право участі у 

товаристві" , "право участі в 

управлінні справами 

товариства", правомочність. 

Правова природа корпоративних 

відносин. Статус корпорації як 

юридичної особи, ознаки 

підприємства, види підприємств, 

їх зобов'язання, права власників, 

юридична рівність і 

самостійність суб'єктів,   

корпоративне право, права 

учасників господарського 

товариства,        право отримання 

доходу (дивіденду), право на 

отримання частки майна при 

ліквідації підприємства; право на 

участь в управлінні компанією 

шляхом голосування на 

загальних зборах акціонерів; 

право на отримання інформації 

про діяльність корпорації. 

 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

2,5,13,21 Опрацювання 

літератури, 

кейс, 

тестування (5 

год) 

Тема 3 Акціонерне 

товариство як суб'єкт 

корпоративних правовідносин. 

1. Поняття та правова 

природа акціонерних 

товариств. 

2. Правовий статус акціонера 

за законодавством України. 

3. Порядок заснування 

акціонерних товариств за 

законодавством України. 

 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

1,2,6,11,12,13 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

розрахунково-

аналітичне 

завдання, 

тестування (5 

год) 



Акціонерне товариство, його 

типи, місце в економіці будь-

якої держави; акціонерне 

законодавство, акціонерні права, 

інститут акціонерного права, 

система акціонерного 

законодавства, економічні й 

соціальні завдання  акціонерного 

товариства. Зміна типу 

товариства с приватного на 

публічне та навпаки. Статус 

учасника акціонерного 

товариства; засновник, фізична 

та юридична особа; держава, як 

акціонер, набуття правового 

статусу акціонера. 

Засновницький договір, етапи 

створення акціонерного 

товариства, передплата акцій як 

угода, що виражає воєвиявлення 

засновників. 

 



Тема 4  Правовідносини в 

акціонерній сфері 
 

1. Види правовідносин у 

акціонерної сфері 

2. Членське акціонерне 

правовідношення: природа і 

загальна характеристика 

3. Підстави виникнення, 

зміни та припинення 

акціонерних правовідносин 
 

Правовідносини в 

акціонерній сфері:   акціонерні 

правовідносини, тобто засновані 

на нормах акціонерного права 

правові зв'язки, що 

безпосередньо стосуються 

створення, функціонування та 

припинення акціонерних 

товариств і мають приватно-

правовий характер; 

 правовідносини, що 

примикають до акціонерних (і 

мають вихід на специфіку 

акціонерної форми), що 

носять публічно-

правовий (владний) характер. 

Внутрішні та зовнішні 

правовідносини; владні 

правовідносини, що мають 

публічно-правову спрямованість. 

Правовідносини участі в справах 

і капіталах 

акціонерного товариства,  членсь

ке правовідношення;  єдність 

членського правовідношення;  

класифікації правовідносин, що 

вироблені в теорії держави і 

права та цивільній науці, 

основні характеристики 

цивільно-правового членського 

акціонерного правовідношення.                 

Юридичний факт, класифікація 

юридичних фактів, юридичні 

акти, до числа яких безперечно 

відносять: угоди, що 

класифікуються на односторонні 

угоди (наприклад, вимога 

акціонера про викуп належних 

йому акцій товариством (ст. 75 

Лекція, самостійна 

робота 

14,18,20,28 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

кейс, 

тестування (5 

год) 



Закону про АТ)) і договори 

(акціонерна угода та ін.); 

юрисдикційні акти - судові, а 

також прийняті 

адміністративними владними 

органами. 

 

Тема 5 Механізм 

державного регулювання  

корпоративних відносин в 

Україні 

1. Основні методи 

державного регулювання 

корпоративних відносин. 

2. Форми і функції 

державного регулювання в 

системі корпоративного 

управління 

3.Законодавство у сфері 

корпоративних відносин в 

Україні. 

4. Органи державного 

регулювання корпоративного 

сектору. 

5.  Антимонопольне 

регулювання в корпоративному 

секторі. 

 

Методи державного 

регулювання корпоративних 

відносин, аналіз їх застосування 

в Україні враховуючи такі 

ознаки, як зміст, напрями, 

основні суб’єкти, об’єкти, сфери 

регулювання, а також рівень, 

термін впливу держави на 

розвиток корпоративного 

сектора. 

Розподіл корпоративних 

відносин за ознакою їх правової 

природи на приватно- правові та 

публічно-правові, з’ясування 

наслідків тих чи інших дій 

суб’єктів такого регулювання.  
Форми та  функції державного 

регулювання в системі 

корпоративного                                      

управління.  Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс 

України,  Закон України "Про 

Лекція, групова 

робота 

18,20,21,22, 

30 

Опрацювання 

літератури,  

тестування, 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій (6 

год) 



господарські товариства", Закон 

України "Про акціонерні 

товариства", Закон України "Про 

цінні папери та фондовий 

ринок", Закон України "Про 

Національну депозитарну 

систему та особливості 

електронного обігу цінних 

паперів в Україні", Закон 

України "Про Державну 

програму приватизації". Основні 

нормативно-правові акти Комісії 

в галузі корпоративного 

управління: Положення про 

порядок збільшення (зменшення) 

розміру статутного фонду 

акціонерного товариства; 

Положення про порядок 

реєстрації випуску акцій під час 

реорганізації товариств;  

Положення про проведення 

контролю за реєстрацією 

акціонерів  для участі у 

загальних зборах акціонерних 

товариств. 

Органи  загальної та 

спеціальної компетенції, їх роль 

та функції. Органи спеціальної 

компетенції:  Державна комісія з 

цінних паперів і фондового 

ринку; Державна комісія з 

регулювання фінансових послуг; 

Фонд державного майна 

України; Антимонопольний 

комітет у рамках своїх 

повноважень. Особливості щодо 

антимонопольного регулювання, 

антимонопольний комітет, його 

права, сфера  діяльності. 

 

Тема 6. Захист 

корпоративних прав за 

законодавством України 

1. Поняття і форми захисту 

прав та законних інтересів 

суб'єктів корпоративних 

відносин. 

2. Судовий захист прав та 

законних інтересів учасників 

Лекція, групова 

робота 

1-5,14,15 Опрацювання 

літератури,  

тестування (7 

год) 



корпоративних відносин. 

3. Адміністративний та 

нотаріальний захист 

корпоративних прав. 

Кредитори та інвестори в 

корпоративних відносинах; 

захист прав власності; охорона 

права власності; обсяг 

правомочностей власника 

корпоративного управління; 

суб'єктивне право на захист; 

ступінь та спосіб захисту 

порушених прав власників 

корпоративних прав; 

юрисдикційна і неюрисдикційна 

форма захисту; три різні за 

значимістю, відмінні в 

механізмах реалізації форми 

захисту корпоративних прав: 

судова, позасудова 

(адміністративна),  самозахист. 

Закон України "Про акціонерні 

товариства" -  протидія 

рейдерству та захист прав 

власності акціонерів, 

недопущення зловживання 

правами мажоритарних 

акціонерів, збереження майнової 

бази акціонерного товариства та 

захист майнових прав як 

товариства, так і акціонерів.   

Судовий захист, право на 

судовий захист. Судовий захист 

цивільних (корпоративних) прав 

та інтересів - юрисдикційна 

форма захисту порушених або 

оспорюваних суб'єктивних прав 

та інтересів. Цивільне, 

господарське, адміністративне 

провадження. Постанова "Про 

практику розгляду судами 

корпоративних спорів". Дві 

групи корпоративних спорів, 

підвідомчих господарському 

суду: спори між господарським 

товариством та його учасником, 

у тому числі колишнім (який 

вибув); спори між учасниками 

(засновниками, акціонерами) 

господарських товариств, 



пов'язані зі створенням, 

діяльністю та ін. Розмежування 

трудових та корпоративних 

спорів.  Адміністративний 

захист корпоративних прав; 

нотаріальний захист учасників 

корпоративних відносин, 

нотаріальні дії, нотаріальне 

посвідчення набуття і передачі 

корпоративних прав та вчинення 

інших юридично значимих дій. 

 

Тема  7. Організація 

управління в рамках 

корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) 

1. Система КСВ та її мікро- 

та макрорегулятори. 

2. Державне регулювання 

відносин КСВ 

3. Форми та інструменти 

соціального партнерства при 

взаємодії бізнесу, держави і 

суспільства в галузі КСВ 

Модель піраміди 

корпоративної соціальної 

відповідальності, запропонована 

А. Керроллом. Економічна, 

правова, етична  

відповідальність; КСВ як 

інструмент регулювання балансу 

між суспільними інтересами та 

інтересами бізнес-структур. 

Макрорегулятор КСВ, крива 

"результат - ризик"; п'ять 

факторних груп 

мікрорегуляторів - інструменти 

стратегічного управління, 

 масштабність цілей, бренди і 

репутація, 

 інтелектуальний капітал,  нові 

форми кооперації. Основні 

етапи державного регулювання 
відносин КСВ. Класифікація 

національних політик в області 

КСВ. Три групи інструментів 

національної політики в галузі 

КСВ, що сприяють:  поширенню 

(просуванню) концепції КСВ; 

забезпечення транспарентності 

Лекція, самостійна 

робота 

12,13,14,27, 

28 

Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

реферати, 

тестування (5 

год) 



(прозорості) компаній в області 

КСВ; впровадженню державних 

політик, що мають позитивний 

вплив на КСВ. Забезпечення 

транспарентності компаній в 

області КСВ. Сучасні механізми 

та інструменти взаємодії бізнесу 

з місцевою владою і 

суспільством. Основні сфери 

діяльності і застосовувані форми 

соціального партнерства. 

Механізми реалізації 

соціального партнерства та їх 

переваги. Передача програм, 

виведених компаній на стійкий 

рівень роботи адміністраціям 

міст. 

 

Тема 8.  Правова природа 

корпоративних конфліктів 

  1.Правова сутність 

корпоративного конфлікту, 

класифікація корпоративних 

конфліктів. 

2. Правове регулювання 

корпоративних конфліктів в 

зарубіжних країнах. 

3. Особливості корпоративних 

конфліктів за участю різних 

груп зацікавлених осіб. 

4. Судові процедури вирішення 

корпоративних конфліктів. 

 

Корпоративний конфлікт, 

конфлікт інтересів, об'єкти 

корпоративного конфлікту, 

корпоративні конфлікти за 

змістом приписів: матеріально-

правові, процедурно-правові. 

Відповідно до критерію 

соціальної корисності 

корпоративні конфлікти в АТ: 

соціально шкідливі (грінмейл, 

корпоративні захоплення), 

соціально корисні 

(добросовісний захист 

корпоративних прав та/або 

інтересів міноритарними 

акціонерами або АТ в особі 

членів його органів). Залежно від 

структури поділ корпоративних 

Лекція, самостійна 

робота 

1-12,14,16,20 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

реферати, 

тестування (5 

год) 



конфліктів на прості та складні 

(в їх основу покладено 

кількісний показник).  

Правове регулювання 

корпоративних конфліктів в 

зарубіжних країнах, санкції та 

передбачена можливість 

акціонерів захищати своє право 

на отримання дивідендів в суді. 

Проблеми у сфері захисту прав 

міноритарних акціонерів. 

Небезпеки для інвесторів, 

дрібних акціонерів. Зовнішні і 

внутрішні механізми вирішення 

агентських конфліктів. 

Правоприпиняючі 

юридичними фактами в 

охоронних правовідносинах, що 

виникають при корпоративному 

конфлікті: відновлення права 

акціонера; відновлення 

корпоративного інтересу до 

стану, що існував до його 

порушення; усунення загрози 

порушення корпоративного 

права та/або інтересу 

(квазіделікти). Дві групи підстав 

припинення корпоративних 

конфліктів: 1) ті, що припиняють 

їх за волею учасників; 2) ті, що 

припиняють їх без волі 

учасників або, як мінімум, 

одного з них. 

Припинення корпоративного 

конфлікту в юрисдикційній чи 

неюрисдикційній формах та 

різними способами, такими як 

судовий захист та позасудове 

вирішення конфліктної ситуації. 

Переваги судового порядку 

вирішення корпоративного 

конфлікту. 

Позовні способи захисту 

корпоративних прав та/або 

інтересів за критерієм 

матеріально-правового 

результату впливу на спірні 

правовідносини: виконавчі , 

установчі,  перетворювальні. 

 



Тема 9 Використання 

сучасних програмних 

комплексів в управлінні 

корпоративними бізнес-

процесами та відносинами 

1. Інформаційна прозорість у 
корпоративних відносинах. 

2. Впровадження 

інформаційних технологій в 

систему корпоративного 

управління  

Норми і принципи прозорості; 

інформаційна безпека; принципи 

(стандарти) розкриття 

інформації, розроблені 

Міжнародною організацією 

комісій з цінних паперів 

(International Organization of 

Securities Commissions – IOSCO).  

Три найбільш важливі напрямки 

розвитку інформаційно-

технологічних інструментів, що 

використовуються учасниками 

корпоративних відносин:  

управління виконанням вимог 

законодавчих і регулюючих 

органів;  управління ризиками; 

управління забезпеченням 

інформаційної безпеки. Підходи 

до регулювання розкриття 

інформації учасниками ринку 

цінних паперів у різних країнах. 

Управління забезпеченням 

інформаційної безпеки. 

Поетапна реалізація сукупності  

завдань:  розробка політики 

безпеки, вибір технічних засобів 

захисту інформації, навчання 

працівників та періодичний 

комп‘ютерний аудит. 

Міжнародна інформаційна 

безпека, Європейська 

стратегічна програма 

інформатизації. Нормативно-

правова база, що формується 

державою та регламентує права, 

обов'язки і відповідальність усіх 

суб'єктів, діючих в 

інформаційному просторі 

корпорації; підходи до захисту 

від проникнень у корпоративні 

мережі: Intrusion Detection 

Лекція 17,29,30 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 

тестування (7 

год) 



Systems (IDS) та Intrusion 

Prevention System, IPS. Вимоги 

до корпоративних 

інформаційних систем в 

забезпеченні наступних базових 

процесів у сфері корпоративного 

управління:  роботи 

корпоративного секретаря, його 

апарату і взаємодії з радою 

директорів, менеджерами, 

акціонерами, зацікавленими 

сторонами й іншими 

контрагентами; взаємодії членів 

ради директорів між собою і топ-

менеджерами в ході реалізації 

стратегії акціонерного 

товариства і своєї діяльності; 

електронна система 

комплексного розкриття 

інформації (ЕСКРІН), її 

принципи та міжнародні норми 

розробки; структура системи 

ЕСКРІН, її компоненти та 

інформаційні потоки в системі. 

Впровадження сучасних 

інформаційно-управляючих 

систем і технологій, 

автоматизація бізнес-процесів. 

Корпоративні інформаційні 

системи, призначені для 

автоматизації різних видів 

господарського обліку та 

управління підприємством: 

локальні системи 

("Інфобухгалтер", 

"1С:Бухгалтерія" та 

"Турбобухгалтер") , середні 

інтегровані системи ("ABACUS 

Financial", "ПАРУС", "AVACO 

SOFT"),  великі інтегровані 

системи (SAP, ORACLE, BAAN, 

PeopleSoft). Вартість 

упровадження систем. 

Відмінності функціонування 

корпоративних інформаційних 

систем в Україні від зарубіжних 

підприємств. 

 
 

Тема 10. Перспективи 

розвитку корпоративних 

відносин в Україні 

Лекція, самостійна 

робота 

20,21,22,23 Опрацювання 

літератури, 

ділова гра, 



1. Проблеми корпоративного 

управління в акціонерних 

товариствах. 

2. Інституційні чинники 

впливу на розвиток 

корпоративних відносин.  

3. Корпоративна соціальна 

відповідальність як основа 

корпоративної стратегії  

 

Стандарти корпоративного 

управління наших компаній; 

специфічних проблеми, що 

притаманні більшості країн та 

створюють додаткові труднощі 

при формуванні відповідного 

сучасним умовам рівня 

корпоративного управління. 

Основні форми дискримінації 

корпоративних прав. Ефективна 

корпоративна стратегія; баланс 

інтересів різних сторін; проблеми 

адаптації та впровадження 

міжнародних стандартів 

корпоративної соціальної 

відповідальності в систему 

корпоративного управління 

вітчизняними підприємствами. 

Чотири основні види підходів до 

концепції корпоративної 

соціальної відповідальності:  

інструментальний підхід,  підхід з 

позиції політичного впливу, 

підхід з позиції соціальних вимог, 

підхід з позиції етики. Основні 

перешкоди по впровадженню 

корпоративної соціальної 

відповідальністі свого бізнесу.  

 

реферати, 

тестування (5 

год) 

 

8. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/іспит - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 

кейс на обрану тематику, виконати розрахунково-

аналітичну роботу. Усі письмові роботи мають бути 

подані до початку рубіжного контролю. Відсутність 

письмових робіт не допустима. У разі дистанційного 

навчання, письмові роботи подаються на електронну 



пошту викладачеві. Усі письмові роботи перевіряються на 

антиплагіат. До кожного рубіжного контролю студенти 

зобов’язані пройти тестування в системі Moodle 

  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність виконаної розрахунково-аналітичної роботи, 

кейсу за відповідною тематикою та пройдені тести в системі 

Moodle 

 

9. Список літературних джерел 

       Базова 

 

 

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : вiд 16.01.2003 № 436-IV, 

поточ. ред. вiд 09.07.2011 // Законодавство України / Верхов. Радa України. – Електрон. 

текст. дан. – К., 2011. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – Назва з екрана. 

2. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>. з редакцією 

3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 

року N 3659-XII – Доступний з <www.rada.gov.ua>. з редакцією  

4. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06 

лютого 2018 року – Доступний з <www.rada.gov.ua>. з редакцією 

5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»  

від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР – Доступний з <www.rada.gov.ua>. з 

редакцією 

6. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року N 2299-III – Доступний з 

<www.rada.gov.ua>.  

7. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР – 

Доступний з <www.rada.gov.ua>.  

8. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 

2006 року № 185-V – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III – Доступний з <www. 

rada.gov.ua>.  

10. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року N 

3528-IV – Доступний з <www.rada.gov.ua>.  

11. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

№ 3480-IV – Доступний з <www.rada.gov.ua>. з редакцією 

12. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників 

фондового ринку» від 17 лютого 2009 р. N 125 – Доступний з < www.ssmsc. gov.ua >. з 

редакцією 

13. Поважний О.С. Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку: Монографія /О.С. Поважний, Н.С. Орлова. – Донецьк: 

Издательство, 2012. – 200 с.  

14. Пахомова Н. Н. Основы теории корпоративних отношений (правовой аспект) 

[Текст] : монография / Н. Н. Пахомова. – Екатеринбург : Налоги и финансовое право, 

2004. – с.113.  



     15. Конвенція про захист прав інвестора [Електронний ресурс] : від 28 берез. 1997 р. 

/ Союз Незалеж. Держав // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. 

текст. дан. – К., 1997. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=997_047. – Назва з екрана.  

     16.Щербина В. С. Суб'єкти господарського права [Текст] / В. С. Щербина. – К. : 

Юрінком Інтер, 2008. – С. 247.  

     17. Орлова Н. С. Механізми розвитку корпорацій в інформаційному суспільстві 

[Текст] : монографія / Н. С. Орлова. –Донецьк : Цифр. типографія, 2011. – 370 с.  

     18. Правове регулювання корпоративного інвестування: цивільно-правовий аспект : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. П. Сущ; НАН України , НДІ приват. 

права. 

    19. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 

[Електронний ресурс] : закон України вiд 14.05.1992 № 2343-XII, остан. ред. вiд 

25.05.2011 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. текст. дан. – 

К., 2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12. 

– Назва з екрана.  

   20. Кібенко О. Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання 

корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права європейського союзу ЄС, 

Великобританії та України, 2006 р. [Електронний ресурс] / О. Р. Кібенко // Студрада – 

коаліція юрістів / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Електрон. текст. дан. – Х., 

2006. – Режим доступу: 

http://studrada.com.ua/content/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%. – 

Назва з екрана.  

  21. Войтович Р. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-

методологічний аналіз) [Текст] : монографія / Р. Войтович, В. Князєва ; Нац. акад. 

держ. упр. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 680 с.  

   22. Орлова Н. С. Механізми державного регулювання корпоративних відносин в 

Україні : монографія / Н. С. Орлова. – Донецьк : ВІК, 2009. – 210 с.  

 
Додаткова 

23. Сазонець І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми 

залучення інвестицій [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Сазонець. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. 

– 304 с.  

24. Корпоративне право України : підручник [Текст] / В. В. Луць [та ін.] ; за заг. 

ред. В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.  

25. Харитонов Е. О. Гражданское право в вопросах и ответах [Текст] / Е. О. 

Харитонов. – Xарьков : Одиссей, 2001. – С. 21.  

26. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины [Текст] : учеб. пособ. / Е. Р. 

Кибенко. – Xарьков : Еспада, 2001. – С. 287.  

27. Заєць Т. О. Становлення корпоративного управління в Україні [Текст] / Т. О. 

Заєць // Економіка і держава. – 2010. – № 7. – С. 57-59.  

28. Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і 

приватних інтересів в господарських товариствах [Текст] : автореф. дис. д-ра юрид. 

наук : 12.00.04 / О. М. Вінник ; Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. – К., 2004. – С. 20.  

29. Дєгтяр А.О. Світові тенденції державного регулювання корпоративних 

відносин / А. О. Дєгтяр // Удосконалення механізмів державного управління соціально-

економічним розвитком підприємств і галузей економіки : зб. наук. пр. / Донец. держ. 

ун-т упр. – Донецьк, 2011. – Т. ХІІ. – С. 39-47. – (Серія «Державне управління»; вип. 

194).  

30. Кизим М. О. Управління створенням і розвитком видатної корпорації [Текст] : 

монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, І. В Ялдін – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 208 с.  

 



31. Holme R. Corporate social responsibility: making good business sense, january 2000 

[Еlectronic resource] / Richard Holme, Phill Watts // WBCSD. World Business Council of 

Sustainable Development. –Еlectronic text data. –Geneva, 1997-2011. –Mode of access: 

www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf 

32. Government Regulation and the Legal Environment of Business Paperback – March 

1, 2012by George Siedel and Jethro K. Lieberman Don Mayer, Daniel Warner (Author) 

.https://www.amazon.com/Government-Regulation-Legal-Environment-

Business/dp/145334327X 

33. Research on the effects of business      

regulations.https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Research-on-the-effects-of-business-regulations.pdf 

34. Corporate Planning and Strategic Human Resources Management 

.https://books.google.com.ua/books/about/Corporate_Planning_and_Strategic_Human_R.html

?id=DJha_WZdk3UC&redir_esc=y 

 

 

 Інформаційні ресурси 

 

 http://zakon.rada.gov.ua. 

 http://www.liga.kiev.ua 

 http://search.ligazakon.ua. 

 http://buhgalter911.com. 

 http://ua-info.biz/legal/basesi/ua 

 http://www.nbuv.gov.ua 

 http://www.nibu.factor.ua 

—  
10. Політика оцінювання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 10%. Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, 

програма Kahoot). 
 

11. Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=George+Siedel+and+Jethro+K.+Lieberman+Don+Mayer%2C+Daniel+Warner&text=George+Siedel+and+Jethro+K.+Lieberman+Don+Mayer%2C+Daniel+Warner&sort=relevancerank&search-alias=books
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://search.ligazakon.ua/
http://buhgalter911.com/
http://ua-info.biz/legal/basesi/ua
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nibu.factor.ua/


Модуль 1 (теми 1 - 6) – колоквіум 15 

Модуль 2 (теми 1 - 12) – колоквіум 15 

Комлексне практичне індивідуальне завдання 

(кейс + розрахунково-аналітична робота)  

30 

Екзамен (теми 1 - 12) – тести, завдання, кейси 40 

  

    Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

 


