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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

з навчальної дисципліни 

«Універсальне правонаступництво у корпоративних правовідносинах» 

 

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в кредитно-

модульній системі підготовки фахівців» індивідуальні завдання студентів з 

корпоративного права включають: 

• реферат (есе) за вузькоспеціальною проблематикою; 

• бібліографічний опис наукових поглядів та їх коротка анотація; 

• узагальнення судової практики. 

Вибір студентом індивідуальної роботи здійснюється за погодженням з 

викладачем, який проводить семінарські заняття. Студент обирає одну із тем 

навчальної дисципліни та вид індивідуального завдання. Організацію, контроль та 

оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює викладач, який 

веде практичні заняття. За індивідуальну роботу студент має можливість 

отримати максимально 5 балів. 

Виконані індивідуальні завдання за тематикою дисципліни слід подавати 

студентами на семінарські заняття, на яких розглядаються відповідні теми. 
Подача виконаних індивідуальних завдань в кінці семестру допускається 

виключно з дозволу викладача. 

Тематика рефератів, які пропонуються до індивідуального виконання, 

розміщена у розділі «Теми семінарських занять для підготовки магістрантів 

денної та заочної форми навчання» даних Методичних вказівок. Використання 

даної форми індивідуальної роботи забезпечує формування у студентів 

самостійного мислення та логічності застосування наявного фактичного 

матеріалу. 

Під час оцінки результативності написання реферату враховується наявність 

власного бачення щодо розуміння винесеної для опрацювання тематики. 

Загальний обсяг реферату повинен становити 10-12 сторінок. 

Реферат складається із «Вступу», «Основної частини», «Висновків». На 

початку реферату подається «Зміст» із нумерацією сторінок структурних частин, 

а у кінці додається «Список використаних джерел». 

У «Вступі» розкривається мета дослідження, відображається актуальність 

теми, дається характеристика напрацювань по даній темі. 

«Основна частина», що розкриває тематику реферату, має бути виконана у 

вигляді двох розділів або одного розділу з декількома підрозділами. Виклад 

матеріалу повинен бути систематизованим, чітким, лаконічним та логічним. 

У «Висновках» слід висвітлити результати проведеного автором 

дослідження. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку і має 

налічувати не менше ніж 5 джерел, з яких не менше 3-х за останні три роки. 

Об’єм «Вступу» – одна сторінка, «Основної частини» – до восьми сторінок, 

«Висновки» –– одна сторінка. 

 



Тематика завдання «реферат (есе) за вузькоспеціальною проблематикою»  

1. Зміст суб’єктивного корпоративного права. 

2. Суб’єкти корпоративних відносин. 

3. Правонаступництво в цивільному праві за концепцією Б. Б. Черепахіна. 

4. Правонаступництво в корпоративних відносинах при реорганізації 

акціонерних товариств. 

5. Юридичний склад спадкового правонаступництва. 

6. Теорії щодо визначення правового становища майна до моменту прийняття 

спадщини. 

7. Практичні аспекти охорони корпоративних прав при спадкуванні у 

нотаріальній практиці. 

8. Момент прийняття спадщини, до складу якої входять корпоративні права. 

9. Поняття реорганізації в законодавстві та науці цивільного права. 

10. Правова характеристика директив ЄС щодо реорганізації товариств. 

11. Реорганізація компаній за правом Великобританії. 

12. Поглинання компаній за правом Великобританії. 

13. Перспективи регулювання поглинання товариств у праві України. 

14. Злиття (приєднання) за правом Польщі. 

15. Поділ (виділ) за правом Польщі. 

16. Проблематика перетворення підприємницьких і непідприємницьких 

юридичних осіб. 

17. Перетворення юридичних осіб за правом Польщі. 

 

Бібліографічний опис наукових поглядів та їх коротка анотація за 

тематикою семінарських занять. 

 

Узагальнення судової практики з корпоративних справ, які пов’язані з: 

- захистом корпоративних прав при спадкуванні; 

- оскарженням рішень загальних зборів про реорганізацію юридичних осіб 

корпоративного типу; 

- визнанням недійсним договору про злиття  (приєднання) або плану поділу 

(виділу, перетворення). 

 


