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Перелік тем індивідуальних завдань для магістрів денної форми 

навчання з дисципліни «Корпоративне право» 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи 

Загальні вимоги 

Індивідуальна робота виконується українською мовою у вигляді друкованого або 

електронного документу (на електронну адресу викладача). Загальний обсяг не повинен 

бути меншим за 8 сторінок формату А4. Робота виконується у строки, що визначаються 

викладачем, але не пізніше строків зарахування відповідних змістових модулів навчальної 

дисципліни. Теми (завдання) індивідуальних робіт не можуть повторюватися у межах 

одного навчального курсу: два чи більше студентів не можуть виконувати одне й те саме 

індивідуальне завдання. 

Структура індивідуальної роботи: 

Титульний аркуш: зазначається вид, тема індивідуальної роботи, відомості про 

студента.  

Вступ: зазначається актуальність роботи, мета роботи та завдання, використані 

методи роботи (дослідження літератури, Інтернет, комп’ютерної правової бази, власні 

висновки, спостереження, робота зі зразками документів тощо); 

Основна частина: виконується завдання індивідуальної роботи (з необхідним 

законодавчим обґрунтуванням, посиланнями на відповідні статті, пункти відповідних 

нормативних актів). Основна частина може підлягати структуруванню, обов’язково 

повинна містити елементи аналізу наукової літератури, періодики, чинного законодавства, 

судової практики тощо. 

Висновки: наводяться основні результати  проведеного аналізу); 

Список використаних джерел: перелік використаного нормативного матеріалу, 

наукової літератури, сторінок Інтернет, матеріалів практики та інших джерел. 

При посиланні на правові джерела належить повністю наводити їх реквізити 

відповідно до вимог щодо оформлення бібліографії. 

 На підставі проведеного дослідження наукової літератури і нормативно-правової 

бази, студентові належить запропонувати власне бачення розв’язання проблеми. Не будуть 

зараховані ті роботи, які не мають посилань на відповідний нормативний матеріал: кожне 



твердження у роботі має бути юридично підкріпленим посиланням на відповідне джерело 

права. Застосування матеріалів практики, статистичних даних, ілюстрацій, графіків, схем, 

таблиць тощо буде впливати на підвищення оцінки роботи, але не є обов’язковим для 

індивідуальних робіт. 

Індивідуальна робота – це має бути самостійна творча робота студента: це мають 

бути його власний аналіз законодавства, ідеї, думки, висновки тощо. Студент повинен 

максимально проявити себе у такій роботі. Переписування думок інших авторів, компіляції 

чужих творів, або просто копіювання текстів нормативних актів призводять до не 

зарахування індивідуальної роботи. Зараховуються тільки роботи, які містять оригінальні 

ідеї, думки, висновки самого студента, і при цьому – розв’язують певну наукову проблему. 

Кожен студент вибирає одне індивідуальне завдання із списку, запропонованого 

викладачем. Завдання може полягати у: складанні проекту якогось юридичного документу, 

аналізі монографічних джерел чи статей у періодичних виданнях, порівняльно-правовому 

аналізу норми чинного законодавства щодо регулювання певного правового явища, 

вирішенні практичних ситуативних завдань тощо. Інші форми індивідуальних завдань 

можуть бути запропоновані викладачем.  

Максимальна оцінка за кожне індивідуальне практичне завдання – 5 балів. У разі 

допущення студентом помилок, неналежного опрацювання законодавства тощо, робота 

може бути або не зарахована, або здобути меншу кількість балів. 

 

1. Особливості регулювання корпоративних відносин під час воєнного 

стану. 

2. Правовий статус виробничих кооперативів та сільськогосподарських 

кооперативів: порівняльний аналіз Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію». 

3. Особливості правового статусу вкладників командитного товариства. 

4. Вимоги до посадових осіб акціонерного товариства. 

5. Правочини акціонерного товариства, щодо вчинення якого є 

заінтересованість. 

6. Особливості корпоративних прав фермерських господарств. 

7. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу 

акціонерного товариства. 

8. Етапи підготовки та проведення позачергових загальних зборів ТОВ. 



9.       Відмежування конструкцій управління та ведення справ у особових 

товариствах. 

10. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством.  

11. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних 

правовідносин в Україні. 

12. Правове регулювання процедури оплати вартості майна при виході 

учасника з ТОВ. 

13. Правові механізми контролю за діяльністю дирекції (директора) 

товариства з обмеженою відповідальністю. 

14. Правове регулювання корпоративних відносин та прав в руслі змін у 

перехідних положеннях до Закону України «Про акціонерні товариства». 

15. Конкуренція норм у корпоративному праві: проблеми теорії та практики. 

 

 

 

Підготувала                                                проф. Зеліско А.В. 


