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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів  дисципліни «Бізнес-право» розроблена для студентів, які 

навчаються за спеціальністю  «Публічне управління та 

адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» .  

Метою навчальної дисципліни «Бізнес-право» є формування у 

студентів здатностей: 

 – визначати порядок здійснення суб’єктами бізнес-правовідносин 

своїх бізнес- прав;  

– аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює 

правове становище юридичних корпорацій в Україні;  

– розробляти проекти локальних (бізнес- ) нормативних актів;  

– визначати порядок здійснення бізнес-права управління, 

особливості формування та компетенції загальних зборів учасників, 

виконавчих органів, наглядової ради, органів контролю за діяльністю 

органів господарського товариства;  

– правильно застосовувати чинне законодавство, що регулює 

правове становище корпорацій в Україні;  

- реалізувати одержані знання на практиці.  

Завдання вивчення дисципліни:  

- формування у студентів сучасного економічного мислення, 

системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі генезису, 

проблем організації та функціонування бізнесу;  

- обґрунтування бізнес-ідей, складання бізнес-плану, розуміння 

державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та 

визначення можливостей підприємницької діяльності.  

знати:  

- поняття та видів корпорацій в Україні;  



- поняття та правової природи бізнес- правовідносин, правових 

підстав їх виникнення та припинення;  

- принципів бізнес- -права права; - поняття та класифікації бізнес- 

прав, порядку їх здійснення;  

- моделей бізнес- -права управління;  

- поняття та класифікації органів управління господарського 

товариства; - поняття відповідальності в бізнес- правовідносинах;  

- порядку здійснення державою своїх бізнес- прав;  

- особливостей судових та позасудових форм захисту бізнес- прав;  

- основних понять бізнес-права права зарубіжних країн та 

Європейського Союзу.  

уміти:  

- логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал з 

дисципліни;  

- визначати порядок здійснення суб’єктами бізнес- правовідносин 

своїх бізнес- прав;  

- застосовувати положення чинного законодавства при вирішенні 

ситуаційних задач щодо правового становища корпорацій;  

- складати проекти локальних (бізнес- ) нормативних актів та 

процесуальні документи, що використовуються під час захисту бізнес- 

прав. 

Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо вивчаються такі 

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни як 

«Правознавство», «Господарське право», «Цивільне право», «Основи 

менеджменту», «Корпоративне право», «Економіка підприємства». Після 

вивчення дисципліни «Бізнес право» студенти повинні мати необхідні 

теоретичні знання для вивчення таких професійно-орієнтованих 

дисциплін як «Корпоративне право», «Міжнародне бізнес- право». 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Бізнес-право» 

 

№ зп Назва змістовної  теми 

Змістовий модуль І. Поняття та предмет бізнес-права  

Тема 1.  Корпоративні права та обов’язки учасників господарських 

товариств 

Тема 2.  Корпоративне управління в господарських товариствах 

Тема 3.  Майнові відносини в бізнес- підприємствах 

Змістовий модуль ІІ. Майнові відносини в бізнес- підприємствах 

Тема 4.  Майнові відносини в бізнес- підприємствах 

Тема 5.  Відповідальність в господарських товариствах 

Тема 6.  Корпоративні права держави 

Тема 7.  Бізнес-право зарубіжних країн та Європейського Союзу 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

Змістовий модуль І. Поняття та предмет бізнес- права права  

Тема 1. Поняття та предмет бізнес- права  

Поняття «корпорація» та його етимологія. Основні ознаки та види 

корпорацій. Поняття бізнес- права. Предмет бізнес-права. Поняття та правова 

природа бізнес- правовідносин. Правові підстави виникнення та припинення 

бізнес- правовідносин. Елементи бізнес- правовідносин. Суб’єкти бізнес- 

правовідносин. Об’єкти бізнес- правовідносин. Принципи бізнес-права права. 

Джерела бізнес-права права, їх характеристика. Значення локальних (бізнес- ) 

нормативних актів.  



Література: базова:1-9; допоміжна: 1-34; 43.  

 

Контрольні запитання: 

1.  Поняття бізнес- права.  

2. Предмет бізнес-права.  

3. Поняття та правова природа бізнес- правовідносин. 

4. Суб’єкти бізнес- правовідносин.  

5. Об’єкти бізнес- правовідносин. 

Тема 2. Корпоративні права та обов’язки учасників господарських 

товариств  

Поняття та класифікація бізнес-прав. Порядок виникнення та 

припинення бізнес- прав та обов’язків учасника господарського товариства. 

Зміст бізнес- прав. Межі здійснення бізнес- прав. Право на участь в 

управлінні товариством. Право на одержання прибутку (дивідендів) 

товариства. Право учасника одержувати інформацію про діяльність 

товариства. Право на одержання частки активів при ліквідації 

товариства.Поняття бізнес- обов’язків та їх виконання.  

Література: базова: 1-9; допоміжна: 1,5-7,22-27,32-34,38-40,42,43,45,48 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Поняття та класифікація бізнес-прав.  

2. Порядок виникнення та припинення бізнес- прав та обов’язків учасника 

господарського товариства. 

3.  Зміст бізнес- прав. 

4.  Межі здійснення бізнес- прав. 

 

 

Тема 3. Корпоративне управління в господарських товариствах 

Поняття бізнес-управління. Загальна характеристика принципів бізнес- 

права в управлінні. Принципи бізнес-права в управлінні Організації 



економічного співробітництва та розвитку. Національні кодекси 

корпоративної поведінки. Відповідність законодавства України принципам 

бізнес- права в управлінні. Моделі бізнес- управління. Англо-американська 

модель бізнесуправління. Особливості західноєвропейської моделі бізнес-

управління. Японська модель бізнес- управління. Перехідна модель бізнес- 

управління. Поняття бізнес- контролю. Конфлікт інтересів у бізнес- 

правовідносинах. Поняття та класифікація органів управління 

господарського товариства. Формування та компетенція органів 

господарським товариством. Загальні збори учасників господарських 

товариств. Компетенція загальних зборів учасників. Порядок повідомлення 

учасників про проведення загальних зборів. Порядок здійснення 

представництва учасників на загальних зборах. Порядок голосування та 

прийняття рішення на загальних зборах учасників. Зміст та порядок 

складення протоколу загальних зборів учасників. Виконавчі органи 

господарських товариств. Структура виконавчих органів. Характеристика 

одноособового виконавчого органу. Колегіальний виконавчий орган та 

порядок прийняття ним рішень. Компетенція виконавчих органів. Функції 

наглядової ради господарського товариства. Порядок обрання членів 

наглядової ради. Порядок прийняття рішень наглядовою радою. Контроль за 

діяльністю органів господарського товариства. Ревізійна комісія 

господарського товариства. Аудит та порядок його проведення. 

Повноваження посадових осіб господарських товариств. Відповідальність 

посадових осіб органів управління. Специфіка бізнес- -права управління в 

холдингах. Література: базова: 1-9; допоміжна: 7,12,19-24, 

32,34,37,40,42,44,48,54. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Поняття бізнес-управління.  

2. Загальна характеристика принципів бізнес- права в управлінні.  



3. Принципи бізнес-права в управлінні Організації економічного 

співробітництва та розвитку. 

 4. Національні кодекси корпоративної поведінки. 

 

 

Змістовий модуль І. Майнові відносини в підприємствах  

Тема 4. Майнові відносини в підприємствах  

Право корпоративної власності. Джерела формування майна 

господарського товариства. Поняття та функції статутного капіталу бізнес- 

підприємств. Розмір статутного капіталу та порядок його формування. 

Вклади до статутного капіталу. Внесення вкладів у вигляді майнових прав. 

Збільшення статутного капіталу. Зменшення статутного капіталу.  

Література: базова:1-9; допоміжна:1,5,9,12,28,29,32,38,40,42,43,45. 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Право корпоративної власності.  

2. Джерела формування майна господарського товариства.  

3. Поняття та функції статутного капіталу бізнес- підприємств.  

4. Розмір статутного капіталу та порядок його формування.  

5. Вклади до статутного капіталу. 

 

Тема 5. Відповідальність в господарських товариствах  

Поняття відповідальності в бізнес- правовідносинах. Характеристика 

відповідальності господарського товариства як корпорації. Відповідальність 

учасників господарського товариства. Особливості відповідальності членів 

органів управління господарських товариств. Інститут відповідальності в 

товаристві однієї особи. Основні та дочірні товариства: питання 

відповідальності.  

Література: базова:1-9; допоміжна: 7,12,32,34,40,42,43,48,54  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 



1. Поняття відповідальності в бізнес- правовідносинах.  

2. Характеристика відповідальності господарського товариства як корпорації. 

3. Відповідальність учасників господарського товариства.  

4. Особливості відповідальності членів органів управління господарських 

товариств. 

 

 

Тема 6. Корпоративні права держави  

Поняття бізнес-прав держави. Підстави виникнення бізнес-прав 

держави. Порядок здійснення державою своїх бізнес- прав. Специфіка бізнес- 

- права управління в акціонерних товариствах, акції якого належать державі. 

Оцінка та захист бізнес- прав держави. Органи з управління корпоративними 

правами держави. Порядок здійснення організаційно-господарських 

повноважень органами державної влади.  

Література:; базова:1-9; допоміжна:8,10,11,12-20,30,31,33,53  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Поняття бізнес-прав держави.  

2. Підстави виникнення бізнес-прав держави.  

3. Порядок здійснення державою своїх бізнес- прав.  

4. Оцінка та захист бізнес- прав держави.  

5. Органи з управління корпоративними правами держави. 

 

 

Тема 7. Бізнес- -право зарубіжних країн та Європейського Союзу 

Поняття та основні види корпорацій у континентальній системі права 

зарубіжних країн. Джерела бізнес- -права права зарубіжних країн 

континентальної системи права. Особливості правового становища змішаних 

видів торгових товариств у континентальній системі права. Поняття 

корпорації та класифікація компаній за правом Великобританії та США. 



Джерела бізнес- -права права Великобританії та США. Британська система 

реєстрації компаній. Управління компаніями за правом Великобританії. 

Спільні та відмінні риси порядку виплати дивідендів за правом 

Великобританії та США. Бізнес- -право Європейського Союзу та етапи його 

розвитку. Джерела бізнес- -права права Європейського Союзу. Основи 

функціонування системи реєстрації товариств за правом Європейського 

Союзу. Корпоративне управління у праві Європейського Союзу. 

Регулювання груп компаній на рівні Європейського Союзу. 

Література: базова: 1-9; допоміжна: 2-4,7,9,32,34,38,40, 42,43,46,47,49,50, 

52  

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Поняття та основні види корпорацій у континентальній системі права 

зарубіжних країн.  

2. Джерела бізнес- -права права зарубіжних країн континентальної системи 

права.  

3. Спільні та відмінні риси порядку виплати дивідендів за правом 

Великобританії та США. 

4.  Бізнес-право Європейського Союзу та етапи його розвитку.  

5. Джерела бізнес-права права Європейського Союзу. 

 

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої є 

поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Тренінг з ділового спілкування». 

 Варіант контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою 

номера своєї залікової книжки (див. таблицю). 

Остання цифра номера залікової 

книжки студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номер варіанту контрольної роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою курсу, що 

зумовлює таку послідовність роботи: 

 вибір варіанту, що містить два теоретичних завдання; 

 ознайомлення з рекомендованою літературою; 

 написання та оформлення роботи. 

При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими вимогами: 

- обґрунтування вибраної теми; 

- опрацювання відповідної літератури; 

- наявність авторського розділу; 

- наявність списку використаної літератури. 

Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. У теоретичних 

питаннях цитати та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати 

посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку 

використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно 

подавати у тексті контрольної роботи у квадратних дужках, наприклад [17, с. 

24], 17 – це порядковий номер джерела у списку літератури, а 24 – сторінка із 

вказаного джерела. 

Контрольна робота має складатися із вступу (актуальність проблеми, мета, 

завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), 

висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – до 25 

машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями 

(верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.). 

Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є 

розкриття суті питань, а не кількість сторінок. 

В кінці роботи студент ставить підпис та дату закінчення виконання 

контрольної роботи. 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант №1 

1. Поняття бізнес - права.  

2. Поняття працевлаштування та його правові форми.  

3. Робочий час й час відпочинку.  

 

Варіант №2 

https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/94078/553888/index.html#p1
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1. Поняття та загальна характеристика системи права.  

2. Загальний порядок прийняття на роботу.  

3. Трудові спори.  

 

Варіант №3 

1. Елементи системи права. Загальна характеристика основних галузей 

права України 

2. Порядок розірвання трудового договору й оформлення звільнення.  

3. Юридична відповідальність.  

 

Варіант №4 

1. Поняття та загальна характеристика системи законодавства, її 

співвідношення із системою права.  

2. Оформлення звільнення працівника.  

3. Поняття та ознаки господарського договору.  

 

Варіант №5 

1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.  

2. Укладання, зміна і розірвання господарських договорів.  

3. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів. 

 

Варіант №6 

1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права. Поняття та 

принципи підприємництва.  

2. Правові відносини органів державної служби зайнятості з 

підприємствами.  

3. Поняття і основні положення економічної конкуренції.  

 

Варіант №7 

1. Міжнародні правові акти про зайнятість.  

2. Поняття і ознаки недобросовісної конкуренції.  

3. Організаційно-правові форми функціонування бізнесу в Україні. 

Суб’єкти підприємницької діяльності: фізичні, юридичні особи та інші 

форми ведення бізнесу.  

 

Варіант №8 

1. Види діяльності, що обмежують економічну конкуренцію.  

2. Загальний порядок створення та реєстрації підприємства.  

3. Загальні положення про право власності та інші речові права.  

 

Варіант №9 

1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції.  

2. Джерела формування майна суб'єктів господарювання. 
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3. Державне регулювання і контроль за зловживаннями у сфері ринків 

фінансових послуг.  

 

Варіант №10 

1. Дивідендна політика підприємства: правове регулювання та сучасна 

практика.  

2. Фінансове шахрайство та протидія йому у компаніях.  

3. Відповідальність за порушення норм корпоративного права. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1.Загальна характеристика принципів бізнес- права та управління. 

2.Національні кодекси корпоративної поведінки.  

3. Відповідність законодавства України принципам бізнес- права 

управління.  

4.Моделі корпоративного управління.  

5.Поняття корпоративного контролю.  

6.Конфлікт інтересів у бізнес- правовідносинах.  

7.Право на участь в управлінні товариством.  

8.Право на одержання прибутку (дивідендів) товариства.  

9.Право учасника одержувати інформацію про діяльність товариства. 

10.Право на одержання частки активів при ліквідації товариства. 

11.Поняття бізнес- обов’язків та їх виконання.  

12.Поняття корпоративного права.  

13.Моделі корпоративного управління.  

14.Поняття корпоративного контролю.  

15.Конфлікт інтересів у бізнес- правовідносинах.  

16.Поняття та класифікація органів управління господарського 

товариства.  

17.Формування та компетенція органів господарським товариством. 

18.Загальні збори учасників господарських товариств.  

19.Порядок повідомлення учасників про проведення загальних зборів. 

20.Порядок здійснення представництва учасників на загальних зборах. 



21.Порядок голосування та прийняття рішення на загальних зборах 

учасників. 

22.Виконавчі органи господарських товариств.  

23.Характеристика одноособового виконавчого органу.  

24.Колегіальний виконавчий орган та порядок прийняття ним рішень. 

25.Компетенція виконавчих органів.  

26.Функції наглядової ради господарського товариства.  

27.Порядок обрання членів наглядової ради.  

28.Порядок прийняття рішень наглядовою радою.  

29.Контроль за діяльністю органів господарського товариства. 

30.Ревізійна комісія господарського товариства.  

31.Аудит та порядок його проведення.  

32.Джерела формування майна господарської корпорації.  

33.Склад майна господарської корпорації.  

34.Фонди та резерви господарських корпорацій.  

35.Статутний капітал: поняття, функції; порядок формування. 

36.Порядок зміни (збільшення, зменшення) статутного капіталу. 

 

37.Поняття відповідальності в бізнес- правовідносинах. 

38.Характеристика відповідальності господарського товариства як 

корпорації.  

39.Відповідальність учасників господарського товариства. 

40.Особливості відповідальності членів органів управління 

господарських товариств.  

41.Інститут відповідальності в товаристві однієї особи.  

42.Основні та дочірні товариства: питання відповідальності.  

43.Поняття бізнес- прав держави.  

44.Підстави виникнення бізнес- прав держави.  

45.Порядок здійснення державою своїх бізнес- прав.  

46.Специфіка бізнес-права управління в акціонерних товариствах, акції 

якого належать державі.  



47.Оцінка бізнес-прав держави.  

48.Захист бізнес- прав держави. 

49.Органи з управління корпоративними правами держави. 

50.Правова природа та види бізнес-конфліктів та бізнес-спорів. 

51.Особливості порядку розгляду бізнес-конфліктів.  

52.Поняття захисту бізнес- прав.  

53.Характеристика форм захисту бізнес- прав.  

54.Самозахист бізнес-прав.  

55.Судова та позасудові форми захисту бізнес-прав.  

56.Способи та засоби захисту бізнес- прав.  

57.Зловживання правом на захист у бізнес- правовідносинах. 

58.Поняття та основні види корпорацій у континентальній системі права 

зарубіжних країн.  

59.Джерела бізнес- права зарубіжних країн континентальної системи 

права.  

60.Особливості правового становища змішаних видів торгових 

товариств у континентальній системі права.  

61.Поняття корпорації та класифікація компаній за правом 

Великобританії та США.  

62.Джерела бізнес- права Великобританії та США.  

63.Британська система реєстрації компаній.  

64.Бізнес- -право Європейського Союзу та етапи його розвитку. 

65.Джерела бізнес- права Європейського Союзу.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття «корпорація» та його етимологія.  

2. Основні ознаки та види корпорацій.  

3. Поняття, предмет та принципи бізнес- права . 

 4. Поняття та правова природа бізнес- правовідносин.  

5. Правові підстави виникнення та припинення бізнес- правовідносин. 

6. Елементи бізнес- -правовідносин.  

7. Суб’єкти бізнес- -правовідносин. 

 8. Об’єкти бізнес- -правовідносин.  



9. Джерела бізнес- -права права, їх характеристика.  

10.Значення локальних (бізнес- ) нормативних актів.  

11.Поняття та класифікація бізнес- прав. 

12.Порядок виникнення та припинення бізнес-прав та обов’язків 

учасника господарського товариства.  

13.Зміст бізнес-прав.  

14.Межі здійснення бізнес- прав.  

15.Право на участь в управлінні товариством.  

16.Право на одержання прибутку (дивідендів) товариства.  

17.Право учасника одержувати інформацію про діяльність товариства. 

18.Право на одержання частки активів при ліквідації товариства. 

19.Поняття бізнес- обов’язків та їх виконання.  

20.Поняття корпоративного права.  

21.Загальна характеристика принципів бізнес- права та управління. 

22.Національні кодекси корпоративної поведінки.  

23.Відповідність законодавства України принципам бізнес- права 

управління.  

24.Моделі корпоративного управління.  

25.Поняття корпоративного контролю.  

26.Конфлікт інтересів у бізнес- правовідносинах.  

27.Поняття та класифікація органів управління господарського 

товариства.  

28.Формування та компетенція органів господарським товариством. 

29.Загальні збори учасників господарських товариств.  

30.Порядок повідомлення учасників про проведення загальних зборів. 

31.Порядок здійснення представництва учасників на загальних зборах. 

32.Порядок голосування та прийняття рішення на загальних зборах 

учасників. 

33.Виконавчі органи господарських товариств.  

34.Характеристика одноособового виконавчого органу.  

35.Колегіальний виконавчий орган та порядок прийняття ним рішень. 

36.Компетенція виконавчих органів.  

37.Функції наглядової ради господарського товариства.  

38.Порядок обрання членів наглядової ради.  

39.Порядок прийняття рішень наглядовою радою.  

40.Контроль за діяльністю органів господарського товариства. 

41.Ревізійна комісія господарського товариства.  

42.Аудит та порядок його проведення.  

43.Повноваження посадових осіб господарських товариств.  

44.Відповідальність посадових осіб органів управління.  

45.Специфіка бізнес-права управління в холдингах.  

46.Джерела формування майна господарської корпорації.  

47.Склад майна господарської корпорації.  

48.Фонди та резерви господарських корпорацій.  

49.Статутний капітал: поняття, функції; порядок формування. 



50.Порядок зміни (збільшення, зменшення) статутного капіталу. 

51.Поняття відповідальності в бізнес- правовідносинах. 

52.Характеристика відповідальності господарського товариства як 

корпорації.  

53.Відповідальність учасників господарського товариства. 

54.Особливості відповідальності членів органів управління 

господарських товариств.  

55.Інститут відповідальності в товаристві однієї особи.  

56.Основні та дочірні товариства: питання відповідальності.  

57.Поняття бізнес- прав держави.  

58.Підстави виникнення бізнес- прав держави.  

59.Порядок здійснення державою своїх бізнес- прав.  

60.Специфіка бізнес-права управління в акціонерних товариствах, акції 

якого належать державі.  

61.Оцінка бізнес-прав держави.  

62.Захист бізнес- прав держави. 

 63.Органи з управління корпоративними правами держави. 

 64.Правова природа та види бізнес-конфліктів та бізнес-спорів. 

65.Особливості порядку розгляду бізнес-конфліктів.  

66.Поняття захисту бізнес- прав.  

67.Характеристика форм захисту бізнес- прав.  

68.Самозахист бізнес-прав.  

69.Судова та позасудові форми захисту бізнес-прав.  

70.Способи та засоби захисту бізнес- прав.  

71.Зловживання правом на захист у бізнес- правовідносинах. 

 72.Поняття та основні види корпорацій у континентальній системі права 

зарубіжних країн.  

73.Джерела бізнес- права зарубіжних країн континентальної системи 

права.  

74.Особливості правового становища змішаних видів торгових 

товариств у континентальній системі права.  

75.Поняття корпорації та класифікація компаній за правом 

Великобританії та США.  

76.Джерела бізнес- права Великобританії та США.  

77.Британська система реєстрації компаній.  

78.Бізнес- -право Європейського Союзу та етапи його розвитку. 

79.Джерела бізнес- права Європейського Союзу.  

80.Основи функціонування системи реєстрації товариств за правом 

Європейського Союзу.  
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