1. Опис навчальної дисципліни
Характеристики дисципліни за
Найменування показників
формами навчання
заочна\дистанційна
Бізнес-право
Курс
1
Семестр
1; 2
Обсяг кредитів
4
Обсяг годин, в тому числі:
120
Аудиторні
12
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
108
Форма семестрового контролю
екзамен
2. Статус дисципліни: обов’язкова.
3. Мета та завдання навчальної дисципліни дисципліни.
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.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною.
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: здатність роз’вязувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та
методів економічної науки.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після
засвоєння навчальної дисципліни «Бізнес-право» мають продемонструвати
такі результати навчання:
знання:
- 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.
уміння:
- 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.
досвід:
- юридичної оцінки обсягу бізнес- прав та обов’язків;
- підготовки проектів локальних (бізнес- ) нормативних актів та
процесуальних документів, що використовуються під час захисту бізнесправ;
- виявлення можливих варіантів поведінки учасників бізнес відносин
Практичне закріплення знань здійснюється у процесі проведення практичних
занять.
Самостійна робота індивідуалізує навчання, підвищує якість засвоєння
навчальної дисципліни.
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».
5. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для заочної \ дистанційної форми навчання
Кількість годин, з
них
Теми
Приміт
(Л) (ПЗ)
(СР)
ки
Змістовий модуль І. Поняття та предмет бізнес-права
1. Корпоративні права та обов’язки
учасників господарських товариств

1

-

15

СР,
ПК

2. Корпоративне управління в
У,
2
1
13
господарських товариствах
ПК
3. Майнові відносини в бізнес1
1
20
підприємствах
Змістовий модуль ІІ. Майнові відносини в бізнес- підприємствах
4.
Майнові
відносини
в
бізнес1
20
У
підприємствах
5. Відповідальність в господарських
1
1
25
У, ПК
товариствах
6. Корпоративні права держави
1
1
20
У,СР
7. Бізнес-право зарубіжних країн та
Європейського Союзу
1
25
Всього годин 120

8

4

108

Форми контролю: усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка завдань для самостійної роботи – СР
реферат
6. Програма навчальної дисципліни
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 бізнесправовідносин. 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.

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
Тема 3. Корпоративне управління в господарських товариствах
Поняття бізнес-управління. Загальна характеристика принципів бізнесправа 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 бізнесуправління. Японська модель бізнес- управління. Перехідна модель бізнесуправління. Поняття бізнес- контролю. Конфлікт інтересів у бізнесправовідносинах.
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.
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 бізнеспідприємств. 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.
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
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
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].

Відвідування лекцій
1
2
2
Відвідування семінарських
1
1
1
занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському
10
1
10
занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)
Виконання завдань для
5
1
5
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
25
1
25
Виконання ІНДЗ
30
Разом
43
Максимальна кількість балів:
116:100=1,16. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,16 =
загальна кількість балів.

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

7. Контроль навчальних досягнень
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1

2
1

2
1

1

10

-

-

1

5

1

25

-

43
116
-

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів,
розрахунково-графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо)
№ з/п

Критерії оцінювання роботи

1
2
3

Формулювання мети і завдань роботи
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних
джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних
видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка
різноманітних точок зору, позицій, аргументів
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих
організацій, конкретних проблемних ситуацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід
до виконання ІНДЗ
Якість оформлення роботи

4
5

6

Максимал
ьна оцінка
(у балах)
3
5
12

4
4

2

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних
контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання)
No
з\п
1.

2.

3.

4.

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення
модульного контролю
студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні
відповіді на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань
теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь
системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну
позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання
з використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість
студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно,
правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях
правових категорій, не завжди належно (коректно) аргументує
відповідь або правильно відповідає лише на половину поставлених
запитань, тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням
комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів
студент має задовільний рівень знань теоретичного та
нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі,
допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не
завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь
на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає
на тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на
відповідну кількість балів
студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє
неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу,
неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою
відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання,
тощо.

кількість
балів
25 балів

15 балів

10 балів

0 балів

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів.
Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам
пропонуються
тестові завдання у кількості 25 запитань.
Види тестових завдань:
- із вибором однієї правильної відповіді;
- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;
- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;
- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по
пам’яті;
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.
7.2. Завдання для самостійної роботи та семінарських завдань, критерії
оцінювання
1.Право на участь в управлінні товариством.
2.Право на одержання прибутку (дивідендів) товариства.
3.Право учасника одержувати інформацію про діяльність товариства.

4.Право на одержання частки активів при ліквідації товариства.
5.Поняття бізнес- обов’язків та їх виконання.
6.Поняття корпоративного права.
7.Загальна характеристика принципів бізнес- права та управління.
8.Національні кодекси корпоративної поведінки.
9. Відповідність законодавства України принципам бізнес- права
управління.
10.Моделі корпоративного управління.
11.Поняття корпоративного контролю.
12.Конфлікт інтересів у бізнес- правовідносинах.
13.Поняття та класифікація органів управління господарського
товариства.
14.Формування та компетенція органів господарським товариством.
15.Загальні збори учасників господарських товариств.
16.Порядок повідомлення учасників про проведення загальних зборів.
17.Порядок здійснення представництва учасників на загальних зборах.
18.Порядок голосування та прийняття рішення на загальних зборах
учасників.
19.Виконавчі органи господарських товариств.
20.Характеристика одноособового виконавчого органу.
21.Колегіальний виконавчий орган та порядок прийняття ним рішень.
22.Компетенція виконавчих органів.
23.Функції наглядової ради господарського товариства.
24.Порядок обрання членів наглядової ради.
25.Порядок прийняття рішень наглядовою радою.
26.Контроль за діяльністю органів господарського товариства.
27.Ревізійна комісія господарського товариства.
28.Аудит та порядок його проведення.
29.Повноваження посадових осіб господарських товариств.
30.Відповідальність посадових осіб органів управління.
31.Специфіка бізнес-права управління в холдингах.
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.
7.3. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно
затвердженому кафедрою графіку. Ця діяльність спрямована на подальший

розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття
ними навичок наукових досліджень.
Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків:
 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення
незрозумілого матеріалу з дисципліни;
 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і
дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій
дисципліни.
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання –
Іспит.
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного
контролю
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.
7.6. Шкала відповідності оцінок

Оцін
ка в
балах

90 –
100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Оцінка

Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

B
Добре
(“зараховано”)

75 – 81

C

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)

1–34

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
D
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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