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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛАБОРАТОРІЮ ПРОБЛЕМ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОГО ПРАВА І
ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 
НА БАЗІ ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ПРИКАРПАТСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лабораторія проблем корпоративного права (далі -  Лабораторія) 
створена відповідно до Статуту Науково-дослідного інституту приватного 
права і підприємництва Національної академії правових наук України (далі -  
НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України) та Статуту 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 
підставі договору від 01 березня 2008 р.

1.2. Засновниками Лабораторії виступають НДІ приватного права і 
підприємництва НАПрН України та Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника.

1.3. Лабораторія підпорядковується НДІ приватного права і 
підприємництва НАПрН України та Прикарпатському національному 
університету імені Василя Стефаника.

1.4. Лабораторія є науково-дослідною установою без статусу юридичної 
особи.

1.5. Лабораторія в своїй діяльності керується Конституцією України, 
чинним законодавством, Статутами та наказами НДІ приватного права і 
підприємництва НАПрН України та Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, Положенням про Лабораторію.

1.6. Місцезнаходження Лабораторії -  м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 44а, Юридичний інститут Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника.

1.7. Повна назва Лабораторії вважається «Лабораторія проблем 
корпоративного права Науково-дослідного інституту Національної академії



правових наук України». Скорочена -  «Лабораторія проблем корпоративного 
права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України».

2. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

2.1. Основне завдання Лабораторії -  сприяння науковому обґрунтуванню 
вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин, 
здійснення державної політики у галузі державного управління 
корпоративними права, адаптації та уніфікації внутрішнього законодавства 
України відповідно до принципів та норм Європейського співтовариства та 
міжнародного права.

2.2. Для виконання цього завдання Лабораторія:
- проводить дослідження фундаментальних та прикладних проблем теорії 

та практики корпоративного права;
- бере участь в проведенні науково-практичних експертиз законів та 

інших нормативно-правових актів України з питань корпоративного права;
здійснює інформаційно-аналітичний аналіз щодо розвитку 

національного законодавства з корпоративного управління, діяльності 
відповідних контрольно-наглядових та юрисдикційних органів, вітчизняних та 
зарубіжних досліджень цієї проблематики;

- досліджує результати застосування корпоративного законодавства, 
аналізує і узагальнює практичну діяльність правоохоронних органів та установ, 
судів;

- бере участь у проведенні та роботі науково-практичних конференцій, 
семінарів, інших подібного роду заходів.

2.3. Результатом роботи Лабораторії вважаються монографічні 
дослідження, наукові статті, матеріали науково-практичних конференцій, 
семінарів, «круглих столів», пояснювальні записки та наукові експертизи 
проектів нормативно-правових актів, в тому числі актів місцевих органів 
управління, нормотворчі пропозиції, фахові висновки щодо тлумачення і 
застосування діючих норм.

3. НАУКОВА, ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛАБОРАТОРІЇ

3.1. Лабораторія за погодженням з НДІ приватного права і 
підприємництва НАПрН України та Прикарпатським національним
університетом імені Василя Стефаника:

- розробляє основні напрямки своїх досліджень, враховуючи рішення 
керівництва НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України та 
рекомендації ректорату і Вченої ради Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника;

- складає і виконує перспективні та поточні плани науково-дослідних
робіт;

- бере участь у конкурсах наукових робіт, конкурсах на одержання 
грантів на проведення наукових досліджень за корпоративною тематикою;

- проводить конференції, семінари, «круглі столи» тощо.



3.2. НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України організовує 
наукове сприяння співробітникам Лабораторії у проведенні науково- 
прикладних досліджень, а саме:

- можливість прикріплення до НДІ приватного права і підприємництва 
НАПрН України для написання дисертаційних досліджень;

- призначення наукових керівників з числа співробітників Лабораторії;
- надання існуючої джерельної бази для підготовки наукових досліджень;
- можливість публікацій результатів досліджень в наукових виданнях НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України;
- можливість захисту кандидатських та докторських дисертацій в 

спеціалізованій раді по захисту дисертацій.
3.3. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

сприяє інформуванню та організації співпраці з місцевими органами 
управління, організаціями та установами, місцевими судами, правоохоронними 
органами.

3.4. Питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
Лабораторії вирішуються спільно НДІ приватного права і підприємництва 
НАПрН України та Прикарпатським національним університетом імені Василя 
Стефаника.
Зокрема:

- НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України фінансує штат 
Лабораторії у кількості 5 (п’яти) посад наукових співробітників та 
монографічні публікації співробітників Лабораторії;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
зобов’язується:

- надати приміщення;
- оплачувати комунальні послуги;
- забезпечити обладнанням, оргтехнікою засобами зв’язку (надання 

окремої телефонної лінії та лінії Інтернет зв’язку), фінансувати поточні 
господарські витрати та фінансувати одну посаду методиста Лабораторії.

3.4. Економічну основу діяльності Лабораторії складають:
державне бюджетне фінансування; цільові асигнування та наукові 

програми, проекти, теми, розробки наукових висновків та фахових експертиз; 
майно передане Лабораторії Засновниками; спонсорські (благодійні) внески; 
матеріальна допомога та пожертвування організацій і приватних осіб; 
дарування та інші надходження коштів і цінностей, якщо це не суперечить 
чинному законодавству України.

3.5. Суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності створені на 
базі Лабораторії є НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України та 
автори -  працівники Лабораторії, які брали участь у наукових дослідженнях.

Об’єкти інтелектуальної власності підлягають правовій охороні в порядку 
передбаченому чинним законодавством України.



4. УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ ТА ї ї  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Лабораторія -  одна з ланок організаційної структури та наукової 
діяльності НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України та 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

4.2. До виключної компетенції Засновників Лабораторії належить:
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Лабораторії;
- затвердження штату Лабораторії;
- матеріально-технічне забезпечення Лабораторії.

4.3. До штату Лабораторії входять наступні посади:
завідувач Лабораторії -  1 посада; 
старший науковий співробітник -  1 посада; 
науковий співробітник -  2 посади; 
молодший науковий співробітник -  1 посада; 
методист Лабораторії -  1 посада.

4.4. Лабораторію очолює Завідувач, кандидатура якого на посаду 
подається директором НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України 
та затверджується президією НАПрН України.

4.5.Завідувач керує Лабораторією і несе відповідальність за її діяльність 
перед Засновниками.

Завідувач Лабораторією:
самостійно вирішує всі питання діяльності Лабораторії, за винятком 

тих, в яких його компетенція обмежена даним Положенням;
- від імені Лабораторії представляє її у всіх установах і організаціях;

рекомендує для прийому на роботу та звільнення з роботи працівників 
Лабораторії;

дає вказівки і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників 
Лабораторії;

у визначені терміни подає Засновникам звіти про діяльність 
Лабораторії.

4.6. Завідувач Лабораторії, старші, молодші та наукові співробітники 
заміщують посади шляхом укладення контракту. Кандидатури на посади 
наукових співробітників затверджуються НДІ приватного права і 
підприємництва НАПрН України за поданням Завідувача Лабораторії. 
Кандидатура методиста приймається на посаду ректором Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника за поданням Завідувача 
Лабораторії.

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Реорганізація або ліквідація Лабораторії проводиться за рішенням 
Засновників.

При ліквідації Лабораторії майно, яке було передане їй в користування 
повертається власникам.



5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за 
Засновників Лабораторії.

рішенням


