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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни 

«КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО» 

 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ТА 

КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН. ДЖЕРЕЛА КОРПОРАТИВНОГО 

ПРАВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Що становить предмет корпоративного права?  

2. У чому полягає зв’язок корпоративного права з іншими галузями 

права?  

3. Розкрийте основні завдання курсу “Корпоративне право”.  

4. Чим відрізняються внутрішні корпоративні відносини від зовнішніх?  

5. Чим відрізняється корпоративне право в суб’єктивному значенні від 

корпоративного права в об’єктивному значенні? 

6. Поняття, ознаки та недоліки джерел корпоративного права.  

7. Відмінність корпоративних ділових звичаїв від корпоративних 

прецедентів.  

8. Доцільність існування корпоративного прецеденту.  

9. Особливості змісту та форми корпоративних нормативних актів. 

1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

корпоративного права та корпоративних відносин. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

 

ТЕМА 2. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ФОРМА 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Охарактеризуйте акціонерне товариство.  

2. Охарактеризуйте товариство з обмеженою відповідальністю.  

3. Охарактеризуйте товариство з додатковою відповідальністю.  

4. Охарактеризуйте повне товариство.  

5. Охарактеризуйте командитне товариство.  

6. У чому відмінності товариства з обмеженою відповідальністю та 

закритого акціонерного товариства? 

7. Охарактеризуйте державне та комунальне підприємства.  

8. Яким чином закріплюється за державним і комунальним 

підприємствами майно, що передається їм для здійснення 

господарської діяльності? 
 



1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

підприємницьких товариств. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 
 

 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ І ВИДИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА 

ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Дайте визначення корпоративних прав у суб’єктивному значенні.  

2. Ознаки корпоративного права у суб’єктивному значенні.  

3. Підстави виникнення корпоративних прав. Чи є відмінності в 

корпоративних правах у різних господарських товариствах?  

4. Вихід і виключення учасника з товариства: поняття, загальна ха-

рактеристика.  

5. За допомогою яких способів можна відступити частку у статутно-

му капіталі господарського товариства?  

6. Звернення, стягнення на частку у статутному капіталі господар-

ського товариства.  

7. Чи вважається володіння корпоративними правами підприємни-

цтвом? 

 

1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

корпоративних прав та обов’язків. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

ТЕМА 4. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Загальні принципи управління корпоративною організацією.  

2. Поняття планування роботи корпоративної організації. Охарак-

теризуйте бізнес-план. Складіть бізнес-план.  

3. Порядок скликання, проведення загальних зборів акціонерів і 

учасників.  

4. Дослідіть відмінності у правовому регулюванні органів управлін-

ня господарськими товариствами.  

5. Які органи управління АТ, ТОВ і ТДВ передбачені у Цивільному 

кодексі України? Які органи управління зазначених товариств пе 

редбачені за Господарським кодексом України і за Законом “Про 

господарські товариства”?  

6. Який порядок обрання генерального директора товариства? Які 

якості повинен мати генеральний директор?  



7. Які структурно відокремлені підрозділи може мати господарське 

товариство? 

 

1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

корпоративного управління. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

 

ТЕМА 5. ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКАМИ 

(ЗАСНОВНИКАМИ) ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Дайте визначення договору. Які істотні умови договору 

відповідно до Цивільного та Господарського кодексів Ви можете 

назвати?  

2. Чи є відмінності в порядку укладення договору, передбачені Ци-

вільним і Господарським кодексами України?  

3. Який порядок урегулювання розбіжностей при укладенні, зміні 

чи припиненні договорів?  

4. Суб’єкти договірної роботи.  

5. Юридична служба в корпоративній організації. Завдання корпо-

ративної служби. 

1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

здійснення корпоративних прав учасників (засновників) підприємницьких 

товариств. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 

 

ТЕМА 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ. 

ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Яка відповідно до законодавства передбачена відповідальність 

державних органів за порушення корпоративних норм?  

2. Яку відповідальність несуть директори та керівники корпоратив-

них організацій за порушення корпоративних норм?  

3. Матеріально-правові питання відповідальності директорів і ке-

рівників за порушення корпоративних норм.  

4. Чи несуть акціонери відповідальність за порушення корпоратив-

них норм? 

 



1). Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

розпорядження корпоративними правами та захисту корпоративних прав. 

2) Підготуйте мультимедійну презентацію по даній темі. 



2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання судового 

рішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

Основні вимоги:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/


1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо 

у балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій 

формі в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання 

задач оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 

бали, які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому 

не допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь 

не є правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 



Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може 

скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням 

посилання (для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), 

оформлений власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. 

Студент може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового 

модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці 

презентації додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за 

кожне засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/


Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, 

якості оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або 

наукових заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових 

пошуків здобувача вищої освіти. 

 


