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«Європейське корпоративне право» належить до нормативних дисциплін освітньо-

професійної програми фахової підготовки магістрів зі спеціальності 293 «Міжнародне 
право» на юридичному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Актуальність та необхідність 
вивчення нормативної дисципліни «Європейське корпоративне право»  зумовлені тим, що 
в умовах сучасності уніфікація і гармонізація національного корпоративного права 
держав-членів ЄС є досить актуальними завданнями з метою ліквідації правових бар’єрів 
для поступального розвитку міжнародної торгівлі, співпраці та виробничого обміну, а 
також, в умовах сьогодення корпоративний сектор відіграє провідну роль у соціально-

економічному розвиткові України.  
Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: особливостей правового 

регулювання корпоративних відносин за правом ЄС, специфіки джерел європейського 
корпоративного права та проблем гармонізації національного корпоративного права 
дережав-членів ЄС, основних етапів історії зародження корпоративного права в 
Європі, правового регулювання створення та реєстрації компаній згідно Першої 
директиви, змісту міжнародних нормативних актів про свободу переміщення  
компаній, функцій основних органів управління в корпораціях, особливостей 
правового регулювання статутного капіталу компаній, основних правових засад 
адаптації корпоративного права України до законодавства ЄС. 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: використовувати набуті знання 
з європейського корпоративного права в процесі аналізу процесів адаптації 
корпоративного права України до корпоративного права ЄС; працювати з 
директивами та регламентами ЄС, які закріплюють основні засади європейської 
політики розбудови спільного ринку ЄС в галузі корпоративного права; аналізувати 
ефективність процесів гармонізації та уніфікації корпоративного права держав-членів 
ЄС; оцінювати корпоративне законодавство України у світлі європейських 
стандартів. 

в) прищепити магістрам практичні навички: публічного виступу; 
самостійної роботи з вивчення матеріалів навчальної дисципліни; вільного володіння 
понятійним апаратом; оперування термінологією під час виконання навчальних 
завдань та виступів на семінарах, конференціях; здійснювати юридичний супровід 
основних видів корпоративних спорів; сприймати і накопичувати інформацію про 
систему норм корпоративного права ЄС; виробити навички аналізу правових 
приписів директив та регламентів ЄС з питань корпоративного права; оволодіти 
категорійно-понятійним апаратом корпоративного права ЄС; сприяти вмінню 
групувати, класифікувати та узагальнювати правові явища, що  пов’язані з правовим 
регулювання відносин з питань корпоративного права, практичному застосуванню 
набутих знань у самостійній практичній та науково-дослідній діяльності. 

Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних умінь і 
практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника європейського типу. 
 


	Нормативна дисципліна: «ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

