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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета й завдання навчальної дисципліни «Корпоративне право та
основи корпоративної розвідки» представляє собою навчальну дисципліну,

сприяння одержанню здобувачами основоположних знань з дисципліни;
забезпечення
правової
підготовки,
спрямованої
на
формування
інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що
володіють основами теоретичних знань в галузі корпоративного та
господарського права, а також корпоративної розвідки, необхідних для їх
майбутньої трудової діяльності, здатних оцінювати природу даних суспільних
процесів та явищ та виявляти розуміння меж та механізмів їх правового
регулювання.
Тривалість.
Вид заняття
лекції
семінарські заняття / практичні
самостійна робота

Загальна кількість годин
18 год.
26/22 год.
69 год.

Форми та методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних
форм і методів навчання з використанням інноваційних технологій:
лекції
семінарські заняття
практичні заняття
самостійна аудиторна робота здобувачів
самостійна позааудиторна роботу здобувачів
консультації
лекції-презентації, відео-лекції;
Семінарські/практичні заняття (обговорення питань теми, дискусія,
тестування, виконання завдань, розв’язання аналітичних задач)
Система поточного контролю.
Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних
занять (лекційні, семінарські, практичні). Основне завдання поточного
контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої освіти за визначеною
темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку
між викладачами та здобувачами, управління навчальною мотивацією.
Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як
викладачем – для коригування методів і засобів навчання, - так і здобувачами
– для планування самостійної роботи.
У формі усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів
здобувачів вищої освіти при обговоренні теоретичних питань, розв’язання
ситуативних завдань, а також у формі комп’ютерного тестування. Основне
завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої
освіти за визначеною темою.
-

Система поточного контролю - здійснюється на всіх видах аудиторних
занять (лекційні, семінарські, практичні) шляхом опитування, розв’язання
ситуативних завдань, виконання самостійних робіт тощо. Основна мета
поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та
здобувачами, управління навчальною мотивацією.
Система підсумкового контролю здійснюється у формі заліку з
врахуванням балів, отриманих під час навчання.
Пререквізити – «Теорія держави і права», «Господарське право»,
«Господарський
процес»,
«Цивільне
право»,
«Трудове
право»,
«Адміністративне право», «Фінансове право», «Кримінальне право».
Постреквізити
–
«Протидія
злочинам
економічного
та
загальнокримінального спрямування», «Методика розслідування злочинів»,
«Детінізація економіки».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,
програмні результати навчання («hard skills»):
Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

ПРН 1. Оцінювати природу та
характер суспільних процесів і явищ
у сфері корпоративного права та
корпоративної розвідки, і виявляти
розуміння меж та механізмів їх
правового регулювання.

ЗК 1.Здатність розв’язувати задачі
дослідницького та/або інноваційного
характеру у сфері корпоративного
права та корпоративної розвідки.

ПРН 3.
Проводити
збір,
інтегрований аналіз та узагальнення
матеріалів
з
різних
джерел,
перевіряти їх на достовірність,
використовуючи сучасні методи
дослідження.
ПРН 6.
Обґрунтовано
формулювати свою правову позицію,
вміти опонувати, оцінювати докази
та наводити переконливі аргументи у
розв’язанні складних задач і проблем
корпоративної
розвідки
та
корпоративного права.

ЗК 3.Здатність
до
пошуку,
оброблення та аналізу інформації
щодо корпоративного права та
корпоративної розвідки з різних
джерел.
ФК 1.Здатність
застосовувати
принципи верховенства права для
розв’язання складних задач і
проблем корпоративної розвідки та
корпоративного права; методику
тлумачення і застосування його
норм, в тому числі системно з
нормами суміжних галузей права.
ФК 6.Здатність обґрунтовувати та
мотивувати правові рішення, давати
розгорнуту юридичну аргументацію
у сфері корпоративного права,

ПРН 15.
Мати
практичні
навички розв’язання проблем у
галузі корпоративної розвідки та
корпоративних правовідносин, що
передбачає застосування правових
доктрин, принципів і правових
інститутів
і
характеризується
комплексністю та невизначеністю
умов.
ПРН 16. Брати продуктивну
участь
у
розробці
проєктів
нормативно-правових
актів,
пов’язаних
із
діяльністю
корпоративної
розвідки
та
корпоративними правовідносинами,
обґрунтовувати
суспільну
обумовленість
їх
прийняття,
прогнозувати результати їх впливу
на відносин у сфері корпоративного
права та корпоративній розвідці.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні
знання під час ухвалення рішення у
ситуаціях,
що
вимагають
системного,
логічного
та
функціонального тлумачення норм
корпоративного права, а також
розуміння особливостей практики
їх застосування у корпоративних
правовідносинах,
розв’язувати
складні задачі правозастосування
корпоративного права та положень
корпоративної розвідки у різних
сферах професійної діяльності.

розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у
галузі корпоративної розвідки та
корпоративних правовідносин з
точки зору правничих компетенцій
або у процесі навчання, що
передбачає застосування правових
доктрин, принципів і правових
інститутів
і
характеризується
комплексністю та невизначеністю
умов.
ФК 10.
Здатність
ухвалювати
рішення у ситуаціях, що вимагають
системного,
логічного
та
функціонального тлумачення норм
корпоративного права, а також
розуміння особливостей практики їх
застосування у корпоративних
правовідносинах.
ФК 14. Здатність до самостійної
підготовки
проектів
актів
правозастосування в корпоративних
правовідносинах,
системного
аналізу документів, в тому числі
нормативно-правових
та
регуляторних,
пов’язаних
із
діяльністю корпоративної розвідки
та
корпоративними
правовідносинами, розуміння їх
правового характеру і значення.

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної
дисципліни (“soft skills”)
- здатність приймати рішення та розв’язувати проблеми, пов’язані з
правовим регулювання корпоративних правовідносин та корпоративної
розвідки;

- здатність зрозуміло та чітко формулювати думки, використовуючи
різноманітні комунікативні інструменти (повідомлення, презентаційні
матеріали, доповіді);
- - здатність працювати у команді під час ухвалення рішень у вирішенні
проблемних ситуацій у сфері корпоративного права та корпоративної
розвідки;
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- здатність приймати обґрунтовані рішення.
Знання, вміння, навички:
- - знання щодо особливостей роботи з інформацією економічного змісту,
що міститься в різноманітних документах, її змісту та значення під час
правової оцінки вчиненого діяння;
- - навички обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо
протиправних діянь службової особи у сфері господарської діяльності та
давати розгорнуту юридичну аргументацію правової оцінки діяння
зазначеної особи;
- - вміння формулювати свою правову позицію, щодо аналізованого
протиправного діяння, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити
переконливі аргументи щодо вчиненого економічного правопорушення;
- - навички формулювати свою правову позицію, щодо аналізованого
протиправного діяння, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити
переконливі аргументи щодо вчиненого економічного правопорушення.
Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми

Види робіт

Тема 1. Загальнотеоретичні
поняття корпоративного
права в Україні та в
економічно розвинутих
країнах. Джерела
корпоративного права

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

Завдання самостійної
роботи в розрізі тем
Теми рефератів доповідей:
1. Історія становлення
корпоративних відносин в
економічно розвинутих
державах 2. Становлення
корпоративного права в
Україні.
3. Джерела корпоративного
права.
4. Проблеми визначення
предмета корпоративного
права.
5. Співвідношення
корпоративного права з
цивільним правом,
господарським правом,
трудовим правом,
акціонерним правом

Тема 2. Поняття, зміст та
види корпоративних
правовідносин.
Корпоративні відносини як
предмет корпоративного
права

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

Тема 3. Поняття, види та
організаційно-правові
форми суб’єктів
корпоративних
правовідносин

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

Тема 4. Корпоративні
права: загальні поняття.
Корпоративні права
держави, громадян та
юридичних осіб

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка

Теми рефератів, доповідей
1. Корпоративні відносини
як предмет корпоративного
права. 2. Характеристика
складових корпоративних
правовідносин.
3. Зміст корпоративних
правовідносин.
4. Поняття корпоративних
норм та їх класифікація.
Складання документів:
Підготовка договорів щодо
корпоративних
правовідносин
Теми рефератів, доповідей
1. Визначення загального
складу суб’єктів
корпоративного права. 2.
Правовий статус юридичної
особи як центрального
учасника корпоративних
відносин.
3. Створення юридичних
осіб в Україні.
4. Компетенція органів
державної влади,
уповноважених
здійснювати державну
реєстрацію юридичних
осіб.
5. Порядок створення в
Україні господарських
товариств та виробничих
кооперативів.
6. Правовий статус
засновників юридичної
особи – фізичних осіб,
юридичних осіб, держави.
Складання документів:
Складання документів
щодо державної реєстрації
юридичних осіб
Теми рефератів, доповідей:
1. Ознаки та форма
корпоративних прав.
2. Підстави набуття
корпоративних прав.

рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

Тема 5. Корпоративне
управління

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

Тема 6. Статутний капітал
юридичної особи

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

3. Особливості реалізації
корпоративних прав
держави.
4. Суб’єкти управління
корпоративними правами
держави. Їх повноваження.
5. Ведення реєстру
державних корпоративних
прав.
Складання документів:
Складання договорів щодо
набуття, відчуження,
застави
корпоративних прав
Теми рефератів, доповідей:
1. Поняття управління
корпоративною
організацією.
2. Загальні принципи
управління корпоративною
організацією.
3. Органи управління
господарських товариств та
їх правова характеристика.
Складання документів:
Складання документів
різних ланок органів
управління юридичної
особи
Теми рефератів, доповідей
1. Поняття та значення
статутного капіталу в
створенні та
функціонуванні юридичної
особи.
2. Функції статутного
капіталу.
3. Умови та порядок
зменшення та збільшення
статутного капіталу
господарських товариств.
4. Особливості зменшення
та збільшення статутного
капіталу в акціонерних
товариствах.
5. Джерела та порядок
формування статутного
капіталу.

Тема 7. Припинення
корпоративних
правовідносин

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові опитування;
індивідуальні та групові
презентації; підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових завдань;
вирішення задач

Тема
8.
Корпоративна
розвідка: поняття, сутність,
завдання
та
джерела
корпоративної розвідки

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
заняття: індивідуальні та
групові
опитування;
індивідуальні та групові
презентації;
підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових
завдань;
вирішення задач

Тема 9. Методи, прийоми та
види
корпоративної
розвідки та її правове
регулювання. Аналітична

Складання документів:
Складання документів
щодо реєстрації статутного
капітали різних видів
товариств, його
зменшення/збільшення
Теми рефератів, доповідей
1. Загальна характеристика
та підстави припинення
корпоративних відносин.
2. Добровільне та
примусове припинення
корпоративних
правовідносин.
3. Припинення
корпоративних
правовідносин в зв’язку з
виходом учасника з
товариства. 4. Припинення
корпоративних
правовідносин в зв’язку з
відступленням частки.
5. Припинення
корпоративних
правовідносин в зв’язку з
виключенням учасника з
товариства.
Складання документів
щодо припинення
корпоративних
правовідносин
Теми рефератів, доповідей
Передумови виникнення та
актуальність корпоративної
розвідки;
Специфіка
трактування
корпоративної розвідки та її
відмінність
від
промислового
(комерційного) шпигунства;
Роль
корпоративної
розвідки у бізнесі,
Теми рефератів, доповідей

Лекція: аудиторно, онлайн.
Семінарські і практичні
науково-технічної
заняття: індивідуальні та Роль
розвідки у суспільному
групові
опитування;
прогресі;
індивідуальні та групові

інформація
корпоративній розвідці.

в презентації;
підготовка
рефератів та есе; підготовка
презентацій; розв’язування
тестових
завдань;
вирішення задач

Методи перевірки ділового
партнера;
Відповідальність
за
незаконне
використання
нелегальних
методів
розвідки;
Методики напівлегальних
методів
збирання
інформації.
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
З метою організації належного викладання матеріалу з навчальної
дисципліни «Корпоративне право та основи корпоративної розвідки»
використовується наступне обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор,
програмне забезпечення, яке дозволяє ефективно та змістовно демонструвати
належну інформацію під час занять, а також відповідне програмне
забезпечення: ZOOM, VIBER, MOODLE та інші, за допомогою якого
проводяться дистанційні навчання з навчальної дисципліни.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які
здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу
оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання пропусків та незадовільних оцінок відбувається під час
чергування викладачів на кафедри економічної безпеки та фінансових
розслідувань.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
добовий наряд, та інші) навчання може відбуватись в он-лайн формі за
погодженням науково-педагогічним працівником.
Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що наукові
роботи, доповіді та інші форми роботи здобувачів вищої освіти будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу
інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в
письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється
з дотриманням основних нормативних документів Національної академії
внутрішніх справ:
1. Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії внутрішніх справ: рішення Вченої ради НАВС від 29 листопада 2016
року, протокол 23/6-3, введене в дію наказом НАВС від 13.12.2016 року №
1893.

2. Положення про академічну доброчесність у Національній академії
внутрішніх справ : Рішення Вченої ради НАВС від 27 березня 2018 р.,
протокол № 5, введено в дію Наказ НАВС від 30.03.2018 № 422.
3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в Національній академії внутрішніх справ (Ухвалене рішенням
Вченої ради від 24.04.2018 Затверджено наказом НАВС від 02.05.18 № 642);
4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в
Національній академії внутрішніх справ (затверджений Рішенням Вченої ради
Національної академії внутрішніх справ від 12 листопада 2020 року, протокол
№ 22, уведено в дію наказом НАВС від 08.12.2020 № 1171);
5. Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ
(рішення вченої ради НАВС від 28.01.2020, протокол № 2, затверджено
наказом НАВС від 17.02. 2020 № 215).
Оцінювання результатів навчання
Аудиторна робота (поточне
Підсумковий
накопичення балів)
контроль
max 60 %

max 40 %

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9

Залік

6

6

6

Оцінка в
балах
90-100
85-89
75-84
66-74
60-65

8

8

6

6

6

40

max 100 %

100

Шкала оцінювання: національна та ESТС
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
національною
Оцінка
Пояснення
шкалою
А
відмінне виконання
відмінно

задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

добре

35-59
1-34

8

Підсумкова
кількість
балів

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу
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