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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

з навчальної дисципліни 

«Корпоративне управління» 

для  магістрантів 1-го курсу денної форми навчання 

 

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 «Тематика та зміст семінарських занять» 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) Поняття та принципи корпоративного управління. 

2) Міжнародні стандарти корпоративного управління. 

3) Правовий статус кодексів корпоративного управління. 

4) Етапи розвитку інституту юридичної особи корпоративного типу в 

Україні. 

5) Роль Фонду державного майна України в здійсненні корпоративного 

управління. 

6) Національна комісія цінних паперів та фондового ринку та її вплив на 

корпоративне управління в АТ. 

7) Розвиток транснаціональних корпорацій в сучасних умовах. 

8) Держава як суб’єкт корпоративного управління.  

9) Проблематика дійсності установчих документів юридичних осіб. 

10) Поняття корпоративної власності. 

11) Правова характеристика процедури реєстрації випуску акцій. 

12) Порядок формування спеціального фонду для виплати дивідендів за 

привілейованими акціями. 

13) Особливості проведення загальних зборів у корпоративних 

інвестиційних фондах. 

14) Правова природа рішень загальних зборів акціонерного товариства. 

15) Порівняльно-правова характеристика повноважень представника та 

виконавчого органу акціонерного товариства. 

16) Принципи діяльності наглядової ради акціонерного товариства. 

17) Роль незалежного директора в системі корпоративного управління. 

18) Порівняльно-правова характеристика здійснення управління в 

товариствах з обмеженою відповідальністю за законодавством України, 

Польщі, Німеччини та Австрії. 

19) Управління у приватних підприємствах. 

20) Особливості управління у фермерських господарствах як юридичних 

особах корпоративного типу. 

21) Органи управління сільськогосподарського кооперативу. 

 



Бібліографічний опис наукових поглядів та їх коротка анотація за 

тематикою семінарських занять. 

 

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

- визнанням установчих документів підприємницького товариства 

недійсними;  

- визнанням рішень загальних зборів підприємницького товариства 

недійсними;  

- відшкодуванням збитків посадовими особами підприємницькому 

товариству; 

- визнанням рішень наглядової ради підприємницького товариства 

недійсними. 
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