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ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни
«Корпоративне право» є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь
та навичок у вільний від аудиторних навчальних занять час.
Самостійна робота студента складається із підготовки до семінарських
та інших видів занять шляхом виконання усного та письмового
домашнього завдання.
У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють
той матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником
на лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні питання,
що передбачені для самостійного вивчення.
Самостійна робота з підготовки до семінарських занять
здійснюється за відповідним планом, що містить до кожної теми
перелік програмних питань, які виносяться на обговорення на
семінарське заняття згідно даного Навчально-методичного посібника
для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне
право» підготовки магістра спеціальності 081 «Право» (НМП).
Спираючись на прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши
основну і додаткову літературу, ознайомившись із законодавчими і
нормативними документами, студенти готують тези своїх виступів, а
також, за власним бажанням, можуть обирати тему доповіді,
погодивши її з викладачем, для презентації її на семінарі-дискусії.
Дана доповідь повинна містити, крім висвітлення самої сутності
виявленої студентами проблеми, обґрунтування її актуальності та
власні пропозиції щодо її вирішення. Обов’язково доповідь повинна
стосуватися теми семінарського заняття, проте вона може охоплювати
більш широке коло питань, ніж передбачаються навчальною
програмою дисципліни.
Також студенти самостійно виконують письмові домашні завдання
(вирішують ситуаційні завдання, використовуючи НМП з навчальної
дисципліни та керуючись методичними вказівками щодо їх
розв’язання), здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою
складання навчальних тестів, розв’язування кросвордів тощо.
З навчальної дисципліни «Корпоративне право» студенти
виконують (письмово, з поданням викладачу для перевірки),
керуючись НМП, такі види самостійної роботи:
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1. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до
теми з підготовкою опорного конспекту питань для обговорення на
семінарському занятті (студенти мають ґрунтовно опрацювати всі
рекомендовані джерела і літературу до теми, письмово скласти
опорний конспект питань згідно НМП для обговорення на
семінарському занятті).
2. Складання термінологічного словника до теми і та підготовка до
понятійного диктанту
(термінологічний словник оформлюється
рукописно чи у друкованому вигляді за термінами, що зазначені до
кожної теми у НМП).
3. Розроблення структурно-логічних схему за темами (структурнологічні схеми за темами згідно НМП оформлюються рукописно чи у
друкованому вигляді).
4. Виконання тестових завдань (студентам слід взяти до уваги, що
тести поділяються на прості, підвищеної складності та складні.
Прості та підвищеної складності тести передбачають одну
правильну відповідь із чьотирьох запропонованих, складні – дві або
три правильні відповіді).
5.Вирішення ситуаційних завдань (відповіді на питання
ситуаційного завдання оформлюються рукописно чи у друкованому
вигляді з посиланням на відповідні нормативно-правові акти).
6. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до
теми з підготовкою опорного конспекту питань, що передбачені для
самостійного опрацювання за темою (студенти мають ґрунтовно
опрацювати всі рекомендовані джерела і літературу до теми,
письмово скласти опорний конспект питань згідно НМП, що
передбачені для самостійного опрацювання за темою).
Однією з форм самостійної роботи є написання та захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми
на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист
реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
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якої складається попередній план з двох-трьох пунктів. План не слід
занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання
теми в логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації з викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву
допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати бібліотечні
каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література (енциклопедії,
словники, статистичні збірники), наукова та періодична література
(монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення з практикою, розкрити
матеріал відповідно до складеного плану.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів,
скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату з вказаними сторінками відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела,
з яких вони наведені, та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша
цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга –
номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраним на комп’ютері з
одного боку аркуша формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір –
14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, інтервал –
1,5. Кожен розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки повинні
бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12–
15 сторінок .
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок з кожного літературного джерела.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до даних у ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо: текст
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реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і
вільному його викладу під час захисту .
Рекомендована тематика для рефератів:
Модуль І. Загальні засади корпоративного права
Підготувати реферат на одну із поданих тем:
Тема 1. Загальна характеристика біржового права
1. Основні етапи становлення і розвитку корпоративного права
як складової частини юридичної науки.
2. Провідні сучасні українські дослідники корпоративного права.
3. Співвідношення корпоративного права з акціонерним,
господарським та цивільним правом.
4. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного права в
Україні.
Тема 2. Джерела корпоративного права
5. Історико-правові
аспекти
становлення
та
розвитку
вітчизняного законодавства щодо правового регулювання
корпоративних відносин.
6. Проблеми вдосконалення корпоративного законодавства.
Тема 3. Державно-правове регулювання корпоративних
відносин
7. Державний контроль за корпоративною діяльністю.
8. Держава як регулятор корпоративних відносин.
9. Проблеми вдосконалення державно-правового регулювання
біржової діяльності.
Тема 4. Юридична відповідальність у сфері корпоративних
відносин
10. Нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність
державних органів за порушення корпоративних норм
проблеми та перспективи розвитку.
11. Особливості
правового
регулювання
відповідальності
акціонерів, учасників і працівників суб’єктів корпоративних
відносин за порушення корпоративних норм.
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Модуль ІІ. . Правове регулювання діяльності окремих суб’єктів
корпоративних відносин
Тема 5. Правове регулювання корпоративних відносин в
акціонерному товаристві
12. Особливості юридичної природи акціонерного товариства як
корпоративної організації.
13. Законодавство України про акціонерні товариства: проблеми
та перспективи розвитку.
Тема 6. Правове регулювання корпоративних відносин у
товаристві з обмеженою відповідальністю
14. Особливості юридичної природи товариства з обмеженою
відповідальністю.
15. Законодавство України про товариство з обмеженою
відповідальністю: проблеми та перспективи розвитку.
Тема 7. Правове регулювання корпоративних відносин у
товаристві з додатковою відповідальністю
16. Особливості юридичної природи товариства з додатковою
відповідальністю.
17. Законодавство України про товариство з додатковою
відповідальністю: проблеми та перспективи розвитку.
Тема 8. Правове регулювання корпоративних відносин у
повному товаристві
18. Особливості юридичної природи повного товариства.
19. Законодавство України про повне товариство: проблеми та
перспективи розвитку.
Тема 9. Правове регулювання корпоративних відносин у
командитному товаристві
20. Особливості юридичної природи командитного товариства.
21. Законодавство України про командитне товариство: проблеми
та перспективи розвитку.
Тема 10. Правове регулювання корпоративних відносин у
виробничому кооперативі
22. Особливості правового статусу виробничого кооперативу.
23. Проблеми вдосконалення законодавства України про
виробничі кооперативи.
Тема 11. Правове регулювання корпоративних відносин у
сільськогосподарській кооперації
24. Особливості правового статусу сільськогосподарського
виробничого кооперативу як корпоративної організації.
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25. Особливості правового статусу сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу як корпоративної організації.
26. Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію:
проблеми та перспективи розвитку.
27. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Тема 12. Правове регулювання корпоративних відносин у
споживчій кооперації
28. Особливості правового статусу споживчого кооперативу
(товариства) як корпоративної організації.
29. Проблеми вдосконалення законодавства України про
споживчу кооперацію.
Тема 13. Правове регулювання корпоративних відносин у
кредитній кооперації
30. Особливості правового статусу кредитної спілки як
корпоративної організації.
31. Особливості правового статусу об’єднаних кредитних спілок.
32. Законодавство України про кредитну кооперацію: проблеми та
перспективи розвитку.
33. Законодавство зарубіжних країн про кредитну кооперацію.
34. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Тема 14. Правове регулювання корпоративних відносин у у
фермерському господарстві
35. Особливості правового статусу фермерського господарства як
корпоративної організації.
36. Законодавство України про фермерські господарства:
проблеми та перспективи розвитку.
37. Законодавство зарубіжних країн про фермерські господарства.
38. Державна підтримка сільськогосподарських фермерського
господарства.
Поширеною формою самостійної роботи студента є участь у
роботі правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка
доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими
етапами:
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми і структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
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Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути суто юридичною за змістом, а може містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації
в українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для самого
доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати доступність
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, остаточний
варіант теми доповіді доцільно формулювати разом з викладачемконсультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості та якості джерел, необхідних для
належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення
літератури доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи
матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь призначена
для обговорення під час дискусії, для її підготовки рекомендується
широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що
написані «живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну
сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План
подається на другій сторінці роботи і повинен включати: вступ (у ньому
визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною
проблемою дискусії та мета, якої студент намагатиметься досягти,
розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з
декількох розміщених у певній логічній послідовності питань
відповідно до змісту теми; висновок (у ньому підводиться підсумок
досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне
ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються
практичні способи вирішення цієї проблеми); список літератури.
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або
надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на
папері формату А4 (210 х 297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1– ї сторінки, а висновку – 2– х сторінок. На
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титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему
роботи, прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні та повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (у нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
МОДУЛЬ І. Загальні засади корпоративного права.
Тема 1. Загальна характеристика корпоративного права.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття та ознаки корпоративного права.
2. Методи, функції та принципи корпоративного права.
3. Суб’єкти корпоративних відносин: загальна характеристика.
4. Корпоративне право як навчальна дисципліна.

1.
2.
3.
4.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Суспільні відносини, що регулюються корпоративним правом.
Загальнонаукові та спеціальні методи в корпоративному праві.
Мета та завдання корпоративного права як навчальної дисципліни.
Структура курсу «Корпоративне право».

Основні терміни та поняття: норма права, галузь права,
інститут права, нормативно-правовий акт, корпоративне право,
предмет корпоративного права, методи корпоративного права,
принципи корпоративного права, функції корпоративного права,
корпоративні правовідносини,суб’єкти корпоративних відносин.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
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теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Суб’єкти корпоративних
відносин».
4. Виконати тестові завдання:
1. Система правових норм, що регулюють своїм особливим методом
певну сферу якісно однорідних суспільних відносин – це:
а) інститут права;
б) галузь права;
в) система права;
г) правова система.
2. Серед наведених нижче найширшим є поняття:
а) торгівельної діяльності;
б) підприємницької діяльності;
в) господарської діяльності;
г) комерційної діяльності.
3. Корпоративне право – це:
а) лише навчальна дисципліна;
б) лише наука;
в) наука та навчальна дисципліна;
г) методика викладання права.
4. Учасниками відносин у сфері господарювання є:
а) суб’єкти господарювання;
б) посадові особи органів державної влади;
в) особи, що володіють корпоративними правами;
г) громадяни – учасники господарського договору.
5. Згідно зі ст. 42 Конституції України право на підприємницьку діяльність
мають:
а) громадяни України;
б) громадяни України й апатриди;
в) всі особи незалежно від громадянства;
г) громадяни України і тих держав, з якими Україна уклала відповідні
договори.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
У
Львівському національному університеті ім. І. Франка
проходила міжнародна науково-практична конференція. У ході її
роботи розпочалася дискусія. Професор К. стверджував, що
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корпоративне право є самостійною галуззю права, яка не має нічого
спільного з іншими галузями. Професор Б. це категорично
заперечував.
Хто з науковців помиляється? Аргументуйте Вашу точку зору.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 12, 15,31-32, 43-44, 68-71, 78,98, 101, 105, 107-110, 112,
115, 122-124, 127, 133,136-139.

Тема 2. Джерела корпоративного права (семінарське
заняття РНП з навчальної дисципліни не передбачено).
Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Історико-правові
аспекти
становлення
національного
законодавства щодо створення, функціонування та припинення
господарських корпорацій.
2. Історико-правові аспекти розвитку національного законодавства
щодо створення, функціонування та припинення господарських
корпорацій.
Основні терміни та поняття: джерела корпоративного права,
нормативно-правовий акт, закон, підзаконний нормативно-правовий
акт, правовий звичай, судовий прецедент, адміністративний
прецедент, корпоративне законодавство, система корпоративного
законодавства.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Джерела корпоративного
права».
4. Виконати тестові завдання:
1. Порівняно з Цивільним кодексом України Господарський кодекс
України є нормативним актом:
а) загальним;
б) особливим;
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в) спеціальним;
г) преюдиціальним.
2. Акт права, за допомогою якого держава, через свої компетентні
органи, наділені повноваженнями укладати договори, виражає свою
згоду взяти на себе зобов’язання в міжнародному плані на підставі
відповідного договору:
а) ратифікація;
б) денонсація;
в) легітимація;
г) контрафакція.
3. Закон України «Про господарські товариства» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2013 р.
г) соціальна діяльність.
4. Декрети Кабінету Міністрів України мають силу:
а) міжнародного договору;
б) закону;
в) підзаконного акта;
г) указу Президента.
5. У складі господарського права переважають норми:
а) трудового права;
б) адміністративного права;
в) сімейного права;
г) цивільного права.
5. Вирішити ситуаційні завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством інфраструктури
України, розташованим у м. Києві, було зареєстровано у Головному
управлінні юстиції м. Києва.
Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству
України?
Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю ?
Ситуаційне завдання № 2
Орган реєстрації відмовив у скасуванні рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, який був
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зареєстрований ним три роки тому з підстав, що нібито ЦК України
встановлює трирічний строк позовної давності.
Чи правомірна зазначена відмова?
Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення
чинного законодавства України.
Ситуаційне завдання № 3
У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством юстиції
України, було зазначено, що він набуває чинності через вісім днів
після видання.
Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству
України ? Дайте аргументовану відповідь.
Джерела і література:
№№ 1-71, 78, 105, 107-110, 112, 115, 122-124, 136-139.
Тема 3. Державно-правове регулювання корпоративних

відносин.

1.
2.

3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Державні органи, які регулюють корпоративні відносини.
Кабінет Міністрів України, його повноваження та функції у сфері
регулювання
корпоративних
відносин
та
управління
корпоративними правами держави.
Фонд державного майна України, його повноваження та функції у
сфері регулювання корпоративних відносин та управління
корпоративними правами держави.
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, її
повноваження та функції у сфері регулювання корпоративних
відносин та управління корпоративними правами держави.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Державний контроль за корпоративною діяльністю.
2. Антимонопольний комітет України, його повноваження та функції
у
сфері регулювання корпоративних відносин та управління
корпоративними правами держави.
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Основні терміни та поняття: державне регулювання економіки,
економічна стратегія, економічна тактика, програмування, управління,
контроль, державні органи, які здійснюють регулювання
корпоративних відносин, Кабінет Міністрів України, Фонд
державного майна України, Національна комісія з цінних паперів і
фондового ринку, Антимонопольний комітет України.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Система державних
органів, які здійснюють регулювання корпоративних відносин».
4. Виконати тестові завдання:
1. Чинний закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» діє у
редакції:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2014 р.;
г) 2003 р.
2. Чинний закон України «Про Кабінет Міністрів України» було
прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 2014 р.;
г) 2003 р.
3. Сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що
подавалися для проведення реєстраційних дій – це:
а) реєстраційна справа;
б) оперативна справа;
в) реєстраційна карта;
г) оперативне використання документів.
4. Кабінет Міністрів України:
а) кваліфікований орган;
б) не є вищим органом у системі органів виконавчої влади;
в) нострифікований орган;
г) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
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5. Одним із засобів регулюючого впливу держави на діяльність
суб'єктів господарювання є:
а) регулювання цін і тарифів;
б) компіляція;
в) консигнація;
г) оптимізація.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Місцева рада заборонила повному товариству «Рибалка» виробляти
гачки для любительської рибної ловлі, мотивуючи це тим, що в місті
вже є підприємство, яке предметно займається виробництвом даної
продукції. ПТ «Рибалка» звернулося до Вас як до юриста з таким
переліком питань:
Чи правомірне рішення місцевої райради ?
Чи не порушені вимоги антимонопольного законодавства України?
Яким чином ПТ «Рибалка» може захистити свої порушені права?
Ситуаційне завдання № 2
Командитне товариство «Харлей» було створено у 2001 р. й
надавало консалтингові послуги. У 2016 р. засновники вирішили
надавати охоронні послуги населенню.
Які дії має вчинити командитне товариство?
Чи підлягає ліцензуванню та патентуванню охоронна діяльність?
Обґрунтуйте відповідь із посиланням на чинне законодавство.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 19-20, 24, 29, 34, 37-38, 47, 55-56, 58-59,61-65, 68-71-72,
78, 92,105, 107-110, 112-113, 115, 122-124, 131, 136-139.
Тема 4. Юридична відповідальність у сфері корпоративних
відносин.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Відповідальність державних органів та їх посадових осіб за
порушення корпоративних норм.
2. Відповідальність посадових осіб органів управління і контролю
суб’єктів корпоративних відносин за порушення корпоративних
норм.
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3. Відповідальність акціонерів, учасників і працівників суб’єктів
корпоративних відносин за порушення корпоративних норм.
Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність
державних органів за порушення корпоративних норм.
2. Проблеми удосконалення законодавства про відповідальність
посадових осіб органів управління і контролю суб’єктів
корпоративних відносин за порушення корпоративних норм.
Основні терміни та поняття: юридична відповідальність,
господарсько-правова відповідальність, господарське правопорушення,
договірне
правопорушення,
позадоговірне
правопорушення,
презумпція вини боржника, солідарна відповідальність, регрес,
господарсько-правові санкції, відшкодування збитків, штрафні
санкції, неустойка, штраф, пеня, оперативно-господарські санкції,
адміністративно-господарські санкції, кримінальна відповідальність,
адміністративна відповідальність, матеріальна відповідальність,
дисциплінарна відповідальність.
.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Види юридичної
відповідальності у сфері корпоративних відносин».
4. Виконати тестові завдання:
1. Застереження щодо виключення або обмеження відповідальності
виробника (продавця) продукції у господарський договір:
а) можуть бути включені за згодою сторін;
б) не можуть бути включені;
в) можуть бути включені лише в разі, коли виробником є державне
підприємство;
г) можуть бути включені за дозволом Міністерства економіки
України.
2. Одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою
стороною із звільненням її від відповідальності за це у разі порушення
зобов'язання другою стороною належить до:
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а) штрафних санкцій;
б) оперативно-господарських санкцій;
в) адміністративно-господарських санкцій;
г) грошових санкцій.
3. До адміністративної відповідальності за порушення у сфері
господарювання притягаються:
а) посадові (службові) особи суб'єктів підприємницької діяльності;
б) юридичні особи публічного права;
в) юридичні особи приватного права;
г) підприємства усіх форм власності.
4. Згідно із Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов'язань» розмір пені обчислюється від суми
простроченого платежу та не може перевищувати:
а) облікової ставки НБУ;
б) подвійної облікової ставки НБУ;
в) потрійної облікової ставки НБУ;
г) п’ятикратної облікової ставки НБУ.
5. Яка з перелічених обставин є підставою для звільнення від
господарсько-правової відповідальності?
а) порушення зобов’язань контрагентами правопорушника;
б) рішення уряду про обмеження торговельних відносин з країною
боржника;
в) відсутність у боржника необхідних коштів;
г) відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Під час проведення інвентаризації У ТОВ «Торгсин» було виявлено
нестачу матеріальних цінностей на суму 10 000 грн. Власники ТОВ
прийняли рішення, що заподіяна шкода має бути відшкодована всіма
працівниками у пропорційно однакових частках. Працівники виступили із запереченнями та вирішили звернутися до суду. Працівниками
«Торгсину» є три продавці, два стажисти (студенти комерційного
коледжу), вантажник, прибиральниця.
Чи правомірне рішення власників «Торгсину»?
Як би Ви вирішили спір?
Проаналізуйте ситуацію та дайте відповідь із посиланням на чинне
законодавство України.
Джерела і література:
№№ 1-3, 5-11, 14, 66-71, 73, 78, 94, 97, 105, 107-110, 112, 115, 122-124,
136-139.
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МОДУЛЬ ІІ. Правове регулювання діяльності окремих

суб’єктів корпоративних відносин.
Тема 5. Правове регулювання корпоративних відносин в
акціонерному товаристві.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття і юридична природа акціонерного товариства як
корпоративної організації. Типи акціонерних товариств.
Заснування акціонерного товариства.
Правове регулювання організаційно-управлінських відносин в
акціонерному товаристві.
Припинення акціонерного товариства.
Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Законодавство України про акціонерні товариства.
Установчі документи акціонерного товариства як корпоративної
організації.
Майнові корпоративні відносини в акціонерному товаристві. Капітал
та цінні папери акціонерного товариства. Дивіденди в
акціонерному товаристві як корпоративній організації.
Відносини членства в акціонерному товаристві як корпоративній
організації. Права та обов’язки акціонерів.

Основні терміни та поняття: акціонерне товариство,
заснування
акціонерного
товариства,
установчі
документи
акціонерного товариства, майно акціонерного товариства, капітал
акціонерного товариства, цінні папери акціонерного товариства,
дивіденди в акціонерному товаристві, членство в акціонерному
товаристві, органи управління в акціонерному товаристві.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
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понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Права та обов’язки
акціонерів».
4. Виконати тестові завдання:
1. Держава за зобов'язаннями державного акціонерного товариства:
а) несе повну відповідальність;
б) не несе відповідальності;
в) несе додаткову відповідальність;
г) несе кратну відповідальність.
2.Казенне підприємство у формі акціонерного товариства створюється
за рішенням:
а) центрального органу виконавчої влади з питань економіки.
б) органу, до сфери управління якого входить казенне підприємство;
в) Прем’єр Міністра України;
г) Кабінету Міністрів України.
3. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» було прийнято
у:
а) 2006 р.;
б) 1998 р.;
в) 2014 р.;
г) 2003 р.
4. Закон України «Про акціонерні товариства» було прийнято у:
а) 2006 р.;
б) 2008 р.;
в) 2014 р.;
г) 2003 р.
5. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства
становить:
а) 1250 мінімальних розмірів заробітних плат;
б) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 100 мінімальних розмірів заробітних плат;
г) законом не встановлений.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство
та три громадянина прийняли рішення про створення публічного
акціонерного товариства «Статус».
Засновників публічного АТ цікавить ряд питань:
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У якій формі вони повинні укласти між собою договір і які права й
обов’язки засновників публічного АТ повинні бути в ньому
закріплені?
З якого часу публічне АТ вважається створеним?
У якому порядку повинно здійснюватися розповсюдження акцій
публічного АТ?
Яку відповідальність несуть засновники публічного АТ перед
особами, які підписалися на акції?
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 12-13, 15-16, 20, 51, 53, 60, 68-71, 75-76, 78, 83, 95, 99,
105, 107-110, 112, 115, 122-124, 136-139.
Тема 6. Правове регулювання корпоративних відносин у
товаристві з обмеженою відповідальністю.

1.
2.

3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Особливості створення та державної реєстрації товариства з
обмеженою відповідальністю.
Система органів управління і контролю в товаристві з обмеженою
відповідальністю як корпоративній організації, їх повноваження та
функції.
Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю
як корпоративної організації.
Припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Права та обов’язки учасників товариства з обмеженою
відповідальністю.
2. Майнові корпоративні відносини в товаристві з обмеженою
відповідальністю.
Основні терміни та поняття: товариство з обмеженою
відповідальністю,
засновники
товариства
з
обмеженою
відповідальністю,
учасники
товариства
з
обмеженою
відповідальністю, правове становище товариства з обмеженою
відповідальністю, державна реєстрація товариства з обмеженою
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відповідальністю, органи управління в товаристві з
відповідальністю, органи контролю в товаристві з
відповідальністю, правовий режим майна товариства з
відповідальністю,
припинення
товариства
з
відповідальністю.

обмеженою
обмеженою
обмеженою
обмеженою

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Управління товариством з
обмеженою відповідальністю».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про господарські товариства» було прийнято у:
а) 2001 р.;
б) 1998 р.;
в) 1991 р.;
г) 2004 р..
2. Товариство з обмеженою відповідальністю:
а) є юридичною особою;
б) не юридична особа;
в) є професійною особою;
г) є представництвом.
3.Держава
за
зобов'язаннями
товариства
з
обмеженою
відповідальністю:
а) несе повну відповідальність;
б) не несе відповідальності;
в) несе додаткову відповідальність;
г) несе кратну відповідальність.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю:
а) відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном;
б) не відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном;
в) відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном
частково;
г) відповідає за своїми зобов'язаннями лише нерухомим майном.
5. Товариство з обмеженою відповідальністю – це:
а) статутне утворення;
б) засновницьке утворення;
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в) компілятивне утворення;
г) представництво.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Приватне підприємство та троє громадян створили ТОВ «Оріон».
Невдовзі один із засновників ТОВ, Чепурко Ю. П., виявив бажання
продати свою частку в ТОВ. Він запропонував іншим засновникам
ТОВ викупити його частку. Бажаючих не виявилося. Тоді Чепурко
продав свою частку третій особі – Паламаренку Д. І. Інші засновники,
посилаючись на ст.53 Закону України «Про господарські товариства»,
заявили, що така угода незаконна, бо вони не давали згоди на її
укладання. Чепурко заперечував, що оскільки ні один із засновників
не скористався своїм переважним правом викупити його частку, то
вони не мають права заперечувати проти такої угоди.
Який порядок уступки часткиу статутному фонді ТОВ?
Чи потрібна була згода всіх засновників на уступку?
Як би Ви вирішили спір?
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 15, 57, 68-71, 76, 78, 83, 85, 104-105, 107-111, 112, 115,
122-124, 136-139.
Тема 7. Правове регулювання корпоративних відносин у
товаристві з додатковою відповідальністю (семінарське заняття
РНП з навчальної дисципліни не передбачено).

1.
2.

3.
4.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Особливості створення та державної реєстрації товариства з
додатковою відповідальністю.
Система органів управління і контролю в товаристві з додатковою
відповідальністю як корпоративній організації, їх повноваження та
функції.
Правовий режим майна товариства з додатковою відповідальністю
як корпоративної організації.
Припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю.

Основні терміни та поняття: товариство з додатковою
відповідальністю,
засновники
товариства
з
додатковою
відповідальністю,
учасники
товариства
з
додатковою
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відповідальністю,
відповідальністю,
відповідальністю,
відповідальністю,
відповідальністю,
відповідальністю,
відповідальністю.

правове становище товариства з
державна реєстрація товариства з
органи управління в товаристві з
органи контролю в товаристві з
правовий режим майна товариства з
припинення
товариства
з

додатковою
додатковою
додатковою
додатковою
додатковою
додатковою

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Система органів
управління і контролю в товаристві з додатковою відповідальністю».
4. Виконати тестові завдання:
1. Господарський кодекс України було прийнято у:
а) 2012 р.;
б) 2002 р.;
в) 1997 р.;
г) 2003 р.
2. Товариство з додатковою відповідальністю:
а) є юридичною особою;
б) не юридична особа;
в) є професійною особою;
г) є представництвом.
3.Держава
за
зобов'язаннями
товариства
з
додатковою
відповідальністю:
а) несе повну відповідальність;
б) не несе відповідальності;
в) несе додаткову відповідальність;
г) несе кратну відповідальність.
4. Товариство з додатковою відповідальністю:
а) відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном;
б) не відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном;
в) відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном
частково;
г) відповідає за своїми зобов'язаннями лише нерухомим майном.
5. Товариство з додатковою відповідальністю – це:
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а) статутне утворення;
б) засновницьке утворення;
в) компілятивне утворення;
г) представництво.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Громадяни К. і Ю. вирішили створити товариство з додатковою
відповідальністю та звернулися до Вас за правовою допомогою.
Які рекомендації Ви надасте К. і Ю.?
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
Проаналізуйте ситуацію відповідно до чинного законодавства
України.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 15, 68-71,76, 78, 83, 105-106, 107-111, 112, 115, 122-124,
136-139.
Тема 8. Правове регулювання корпоративних відносин у
повному товаристві.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Особливості створення та установчі документи повного
товариства.
Система органів управління в повному товаристві
як
корпоративній організації, їх повноваження та функції.
Майнові корпоративні відносини в повному товаристві.
Припинення діяльності повного товариства.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття і юридична природа повного товариства як корпоративної
організації.
2. Права та обов’язки учасників повного товариства.
Основні терміни та поняття: повне товариство, засновники
повного товариства, учасники повного товариства, правове становище
повного товариства, державна реєстрація повного товариства, органи
управління в повному товаристві, органи контролю в повному
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товаристві, правовий режим майна повного товариства, припинення
повного товариства.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
3. Розробити структурно-логічну схему «Система органів управління
в повному товаристві».
4. Виконати тестові завдання:
1. Цивільниий кодекс України було прийнято у:
а) 2012 р.;
б) 2002 р.;
в) 1997 р.;
г) 2003 р.
2. Повне товариство:
а) є юридичною особою;
б) не є юридичною особою;
в) є професійною особою;
г) є представництвом.
3.Держава за боргами повного товариства:
а) несе повну відповідальність;
б) не несе відповідальності;
в) несе додаткову відповідальність;
г) несе кратну відповідальність.
4. Чинний закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» діє у
редакції:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2014 р.;
г) 2003 р.
5. Повне товариство – це:
а) статутне утворення;
б) засновницьке утворення;
в) компілятивне утворення;
г) представництво.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
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Ситуаційне завдання № 1
Семеро громадян заснували повне товариство «Хутрове» з
вирощування кролів і виготовлення шапок із їх хутра.
Товариство уклало угоду про купівлю шкурок кролів, які
виявилися неякісними. Від товариства «Хутрове» договір підписав
Пилипчук. Інші члени товариства заявили, що вони не
уповноважували його на підписання договору, доручення на ведення
справ товариства було видане лише Калюжному.
Як здійснюється ведення справ повного товариства?
Чи буде дійсною для повного товариства угода, укладена
учасником без доручення?
Яка відповідальність учасників за борги повного товариства?
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 15, 68-71, 76, 78, 83, 105, 107-111, 112, 115, 122-124, 136139.
Тема 9. Правове регулювання корпоративних відносин у
командитному товаристві (семінарське заняття РНП з
навчальної дисципліни не передбачено).

1.
2.
3.
4.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Особливості створення та установчі документи командитного
товариства.
Система органів управління в командитному товаристві
як
корпоративній організації, їх повноваження та функції.
Майнові корпоративні відносини в командитному товаристві.
Припинення діяльності командитного товариства.

Основні терміни та поняття: командитне товариство,
засновники командитного товариства, учасники командитного
товариства, правове становище командитного товариства, державна
реєстрація командитного товариства, органи управління в
командитному товаристві, органи контролю в командитному
товаристві,
правовий режим майна командитного товариства,
припинення командитного товариства.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
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підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Органи управління в
командитному товаристві».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»
було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2000 р.;
в) 1993 р.;
г) 2010 р.
2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
було прийнято у:
а) 2003 р.;
б) 2007 р.;
в) 2015 р.;
г) 2010 р.
3. Засновницький договір є:
а) установчим документом;
б) факторингом;
в) консалтингом;
г) коносаментом.
4. Дія засновницького договору припиняється у разі:
а) концентрації учасників договору;
б) ліквідації юридичної особи;
в) оферти учасників договору;
г) консалтингу учасників договору.
5. Командитне товариство:
а) є юридичною особою;
б) не є юридичною особою;
в) є професійною особою;
г) є представництвом.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Студенти з медичного ВНЗ м. Полтави вирішили створити
командитне товариство «Медик» та звернулися до Вас за юридичною
консультацією.
Які поради Ви надасте колегам?
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
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Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство
України.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 15, 68-71, 76, 78, 83, 105, 107-111, 112, 115, 122-124, 136139.

Тема 10. Правове регулювання корпоративних відносин у
виробничому кооперативі (семінарське заняття РНП з
навчальної дисципліни не передбачено).

1.
2.
3.
4.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Утворення та державна реєстрація виробничого кооперативу.
Особливості членства у виробничому кооперативі. Управління
виробничим кооперативом.
Майнові корпоративні відносини у виробничому кооперативі.
Припинення виробничого кооперативу.

Основні терміни та поняття: виробничий кооператив,
засновники
виробничого
кооперативу,
правове
становище
виробничого кооперативу, державна реєстрація виробничого
кооперативу, члени виробничого кооперативу, органи управління у
виробничому кооперативі, органи контролю у виробничому
кооперативі, правовий режим майна виробничого кооперативу,
припинення виробничого кооперативу.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Органи управління у
виробничому кооперативі».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про кооперацію» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2000 р.;
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в) 2003 р.;
г) 2010 р.
2. Державна реєстрація виробничого кооперативу здійснюється в
порядку, передбаченому для державної реєстрації:
а) громадських організацій;
б) суб’єктів підприємництва;
в) державних органів;
г) фінансових установ.
3. Зміни та доповнення до статуту виробничого кооперативу
вносяться:
а) органом державної влади, який здійснює державну реєстрацію
кооперативу;
б) загальними зборами членів;
в) правлінням кооперативу;
г) головою кооперативу.
4. Питання про входження виробничого кооперативу до об’єднання
кооперативів вирішується:
а) загальними зборами членів кооперативу;
б) правлінням кооперативу;
в) головою кооперативу;
г) місцевою державною адміністрацією.
5. Тільки фізичні особи можуть бути членами:
а) сервісного кооперативу;
б) виробничого кооперативу;
в) обслуговуючого кооперативу;
г) споживчого кооперативу.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
До складу виробничого кооперативу «Зоотехніка» після смерті
члена, який був власником найбільшої кількості додаткових паїв, було
прийнято його 15-річного спадкоємця. Правління кооперативу
мотивувало прийняте рішення тим, що вилучення з пайового фонду
кооперативу майна померлого призвело б до фінансової неспроможності
кооперативу.
Дайте правову оцінку ситуації.
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство
України.
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Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 31, 68-71, 78-80, 83, 105, 107-110, 112, 115-116, 122-124,
136-139.

Тема 11. Правове регулювання корпоративних відносин у
сільськогосподарській кооперації.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.
5.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Сільськогосподарський виробничий кооператив як корпоративна
організація.
Відносини членства у сільськогосподарському виробничому
кооперативі. Особливості управління сільськогосподарським
виробничим кооперативом.
Обслуговуючий
сільськогосподарський
кооператив
як
корпоративна
організація.
Види
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Особливості членства у сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативі. Управління сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативом.
Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Майнові корпоративні відносини у сільськогосподарському
виробничому кооперативі.
Припинення сільськогосподарського виробничого кооперативу.
Мета
діяльності
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу.
Утворення
та
державна
реєстрація
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
Припинення діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу.
Майнові корпоративні відносини в сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативі.

Основні
терміни та
поняття:
сільськогосподарський
виробничий кооператив, сільськогосподарський товаровиробник,
виробнича діяльність (виробництво), підприємницьке товариство,
кооперативне
підприємство,
обслуговуюча
кооперація,
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обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив,
переробний
кооператив,
заготівельно-збутовий
кооператив, постачальницький кооператив, сервісний кооператив,
багатофункціональний обслуговуючий кооператив, непідприємницьке
товариство,
господарська
діяльність,
державна
підтримка
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Види сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» діє в
редакції:
а) 2015 р.;
б) 2000 р.;
в) 2012 р.;
г) 2010 р.
2. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» було
прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
3. У разі входження сільськогосподарського виробничого кооперативу
до складу кооперативного об’єднання право кооперативу на землю:
а) переходить до кооперативного об’єднання;
б) призупиняється до виходу кооперативу з об’єднання;
в) переходить до місцевої ради (сільської чи селищної), на території
якої діє кооператив;
г) зберігається у кооперативу.
4. Чисельність членів обслуговуючого сільськогосподарського
кооперативу не може бути меншою ніж:
а) три особи;
б) п’ять осіб;
в) десять осіб;
г) тридцять осіб.
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5. Обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи належать до:
а) недержавних установ;
б) підприємницьких товариств;
в) господарських товариств;
г) непідприємницьких товариств.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Приватний підприємець О. звернувся зі скаргою до правління
постачальницького сільськогосподарського кооперативу «Навігатор»,
в якій зазначив, що продавець магазину-складу, який належить
кооперативу, відпустив йому товар за ціною, вищою за ту, за якою у
присутності О. той самий товар було реалізовано іншим покупцям.
Продавець пояснив, що інші покупці, на відміну від скаржника, є
членами цього кооперативу.
Дайте правову оцінку ситуації.
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство
України.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 18, 31, 43, 68-71, 77-80, 83, 93, 105, 107-110, 112, 115, 122125, 128, 132, 135-139.
Тема 12. Правове регулювання корпоративних відносин у
споживчій кооперації(семінарське заняття РНП з навчальної
дисципліни не передбачено).

1.
2.
3.
4.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу
(товариства) як корпоративної організації.
Особливості створення і державної реєстрації споживчого
кооперативу (товариства).
Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у
системі споживчої кооперації.
Припинення діяльності споживчого кооперативу (товариства).

Основні терміни та поняття: споживча кооперація, споживчий
кооператив (споживче товариство), кооперативна дільниця,
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дільничний комітет, комісія кооперативного контролю, органи
управління споживчим товариством, районна спілка споживчих
товариств, обласна спілка споживчих товариств, Центральна спілка
споживчих товариств України (Укркоопспілка), підприємство
споживчої кооперації, громадське майно споживчої кооперації.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Органи управління
споживчим товариством».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про споживчу кооперацію» було прийнято в:
а) 1992 р.;
б) 2000 р.;
в) 2012 р.;
г) 2010 р.
2. Вищим органом самоврядування в райспоживспілці є:
а) голова райспоживспілки;
б) ревізійна комісія райспоживспілки;
в) правління райспоживспілки;
г) конференція райспоживспілки.
3. Членами учнівських споживчих товариств, які створюються при
загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, можуть бути
особи, які досягли віку:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 16 років;
г) 18 років.
4. Частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового
року між членами споживчого кооперативу пропорційно їх участі в
господарській діяльності кооперативу – це:
а) виплати на паї;
б) заробітна плата;
в) кооперативні виплати;
г) преміальні виплати.
5. Вищим органом самоврядування Укркоопспілки є:
а) голова Укркоопспілки;
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б) правління Укркоопспілки;
в) спостережна рада Укркоопспілки;
г) з’їзд Укркоопспілки.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Відповідним розпорядженням голова районної державної
адміністрації зобов’язав районне споживче товариство розширити
асортимент продукції, яка реалізується в магазинах товариства
місцевим жителям пенсійного віку за пільговими цінами. Рішення
було аргументовано тим, що райдержадміністрація повинна дбати про
добробут малозабезпечених верств населення в умовах економічної
кризи.
Дайте правову оцінку ситуації.
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство
України.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 31, 44, 68-71, 78-80, 88, 100, 105, 107-110, 112, 115, 121124, 136-139.
Тема 13. Правове регулювання корпоративних відносин у
кредитній кооперації.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття і юридична природа кредитної спілки як корпоративної
організації.
Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок.
Припинення діяльності кредитної спілки.
Система органів самоврядування кредитної спілки, їх
повноваження. Відносини членства у кредитних спілках.
Майнові корпоративні відносини у кредитній спілці.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Законодавство України про кредитну кооперацію.
2. Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий режим.
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3. Правове становище асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні
спілки.
Основні терміни та поняття: кредитна кооперація, кредитна
спілка, місцева асоціація кредитних спілок, всеукраїнська асоціація
кредитних спілок, об’єднана кредитна спілка, кооперативний банк,
державне регулювання кредитної кооперації, пайовий капітал
кредитної спілки, резервний капітал кредитної спілки, додатковий
капітал кредитної спілки, кредитний комітет.
Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Майнові фонди кредитної
спілки».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про кредитні спілки» було прийнято в:
а) 2001 р.;
б) 2000 р.;
в) 2012 р.;
г) 2010 р.
2. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»
було прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
3. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути
менше ніж:
а) три особи;
б) десять осіб;
в) п’ятдесят осіб;
г) сто осіб.
4. Згідно із Законом України «Про кредитні спілки» членом кредитної
спілки може бути особа, яка:
а) має паспорт;
б) не є іноземцем;
в) має повну цивільну дієздатність;
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г) досягла віку 16 років.
5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» було прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Один із членів правління кредитної спілки «Мрія» громадянка
Олесько, яка працювала у кредитній спілці за безстроковим трудовим
договором, погодилася на припинення трудових відносин зі спілкою
«за згодою сторін» (скрутне фінансове становище змусило спілку
скорочувати штати) за умови, що вона залишиться членом правління
кредитної спілки.
Дайте правову оцінку ситуації.
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство
України.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 31-32, 68-71, 78-81, 86, 91, 105, 107-110, 112, 115, 119,
122-124, 136-139.
Тема 14. Правове регулювання корпоративних відносин у
фермерському господарстві.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Фермерське господарство як корпоративна організація. Утворення
та державна реєстрація фермерського господарства.
Особливості членства у фермерському господарстві. Управління
фермерським господарством.
Майнові корпоративні відносини у фермерському господарстві.
Припинення діяльності фермерського господарства.

Самостійна робота
Питання для самостійного опрацювання
1. Законодавство України про фермерське господарство.
2. Господарська діяльність фермерського господарства.
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3. Державна підтримка фермерського господарства.
Основні терміни та поняття: фермерське
державна реєстрація фермерського господарства, члени
господарства, господарська діяльність фермерського
майно фермерського господарства, державна підтримка
господарства.

господарство,
фермерського
господарства,
фермерського

Завдання для самостійної роботи та самоконтролю знань:
1. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою та
підготувати опорний конспект питань теми для обговорення на
семінарському занятті..
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Розробити структурно-логічну схему «Управління фермерським
господарством».
4. Виконати тестові завдання:
1. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства
України» було прийнято в:
а) 2004 р.;
б) 2000 р.;
в) 2012 р.;
г) 2010 р.
2. Закон України «Про фермерське господарство» було прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
3. Членами фермерського господарства можуть бути особи, які
досягли :
а) 14-ти річного віку;
б) 16-ти річного віку;
в) 18-ти річного віку;
г) 15-ти річного віку.
4. Фермерське господарство – це:
а) статутне утворення;
б) засновницьке утворення;
в) компілятивне утворення;
г) представництво.
5. Фермерське господарство – це:
а) форма непідприємницької діяльності;
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б) форма підприємницької діяльності;
в) форма некомерційної діяльності;
г) форма державної діяльності.
5. Вирішити ситуаційне завдання:
Ситуаційне завдання № 1
Студенти з аграрного ВНЗ м. Полтави вирішили створити
Фермерське господарство та звернулися до Вас за юридичною
консультацією.
Дайте правову оцінку ситуації.
Які поради Ви надасте колегам?
Які нормативно-правові акти Ви використаєте?
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство
України.
Джерела і література:
№№ 1-2, 10, 18, 30, 49, 68-71, 78, 105, 107-110, 112, 114-115, 117, 122124, 129-130, 134, 136-139.
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