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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація самостійної 

роботи студентів, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння 

навчальної дисципліни. 

Методичні рекомендації визначають інформаційний обсяг дисципліни 

“Бізнес- -право”, рівень сформованості вмінь та знань, місце дисципліни у 

системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 

“Менеджмент”. 

1.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. 
2. Завдання навчальної дисципліни. 

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 бізнес-  прав; 
- 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». 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. Поняття та предмет бізнес-права 

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 
 

 

ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ  
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.  
 
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. 
 
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 бізнес-
управління. 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. 
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. 
 
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.   
 
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.  



.  
 
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. 

 

 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за  першою літерою свого 

прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи 
А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 
Ж, З, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
Х, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального 

процесу й активною формою самостійної роботи студентів. 



Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами 

та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті 

навички на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням 

сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення 

студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання 

без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також 

список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
 
Варіант 1. Поняття та предмет бізнес- права  

1. Джерела бізнес- -права ». 
2. Проаналізувати альтернативні точки зору щодо поняття, змісту та 

видів бізнес- відносин. 
3. Визначити галузеву належність бізнес- -відносин на підставі аналізу 

актів  законодавства та спеціальної літератури. 
4. Прослідкувати за зміною пріоритетів в регулюванні бізнес- -відносин  

за період з 1991 р. до 2017 та виявити найбільш актуальні проблеми, що 
потребують якнайшвидшого вирішення з метою забезпечення 
адекватності правового регулювання сучасному стану бізнес- -відносин  
в Україні.   

 
Література: базова:1-9; допоміжна: 1-34; 43. 
 
Варіант 2. Корпоративні права та обов’язки учасників корпорації 
: 
1. Елементи бізнес-  правовідносин. 
2. Суб’єкти та об’єкти бізнес-  правовідносин. 
3. Поняття та класифікація бізнес-  прав. 
4. Підстави виникнення та припинення бізнес-  прав 



 
Література: базова: 1-9; допоміжна: 1,5-7,22-27,32-34,38-40,42,43,45,48 
 
Варіант 2. Корпоративні права та обов’язки учасників корпорації 
1. Право на участь в управлінні товариства.  
2. Право учасника одержувати інформацію про діяльність товариства  
3. Право на одержання прибутку (дивідендів) товариства. 
4. .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: 
 
Варіант 3. Корпоративне управління в господарських товариствах 
1. Поняття бізнес- -права управління. 
2. Загальна характеристика принципів бізнес-права управління. 
3. Формування та компетенція органів господарських товариств. 
4. Порядок повідомлення учасників про проведення загальних зборів. 
 
Література: базова: 1-9; допоміжна: 7,12,19-24, 32,34,37,40,42,44,48,54. 
 
Варіант 4. Майнові відносини в бізнес-  підприємствах 
1. Правовий режим та джерела формування майна бізнес- підприємств.  
2. Склад майна бізнес-підприємств. Вимоги до капіталу, фондів та 

резервів бізнес-  підприємств.  
3. Доходи в бізнес-підприємствах: поняття, джерела формування, порядок 

використання.  
4. Цінні папери бізнес-  підприємств. 
Література: базова:1-9; допоміжна:1,5,9,12,28,29,32,38,40,42,43,45. 
 
Варіант 5. Відповідальність в господарських товариствах.  
1. Поняття відповідальності в бізнес-  правовідносинах. 
2. Характеристика відповідальності господарського товариства як 

корпорації. 
3.  Відповідальність учасників господарського товариства. 

4. Поняття та класифікація бізнес-  прав. 
Література: базова:1-9; допоміжна: 7,12,32,34,40,42,43,48,54 
 
Варіант 6. Корпоративні права держави 
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.  
 
Література:; базова:1-9; допоміжна:8,10,11,12-20,30,31,33,53  
 
Варіант 7. Захист бізнес-  прав 
1. Правова природа та види бізнес-  конфліктів та бізнес-  спорів. 



2. Типові ситуації порушення прав та інтересів учасників бізнес- -
відносин . 

3. Поняття захисту бізнес- -прав.  
4. Механізми захисту інтересів учасників бізнес- -відносин : поняття 

та  види (внутрішньо корпоративні, адміністративні, судові, альтернативні).  
Література: базова: 1-9; допоміжна: 2-4,7,9,32,34,38,40, 
42,43,46,47,49,50, 52  

 
Варіант 8. Майнові відносини в бізнес-  підприємствах 
1. Обставини, що спричиняють особливості правового становища 

окремих видів корпорацій. 
2. Державне підприємство і державне господарське об’єднання: 

порівняльна характеристики. 
3. Холдингова компанії та її корпоративні підприємства: основні 

засади взаємодії 
4. ї Правовий режим майна державної холдингової компанії та 

механізми її впливу на корпоративні підприємства. 
. 
Література: базова:1-9; допоміжна:1,5,9,12,28,29,32,38,40,42,43,45. 
 
Варіант 9. Відповідальність в господарських товариствах.  

1. Колегіальний виконавчий орган та порядок прийняття ним рішень. 
2. Компетенція виконавчих органів. 
3. Функції наглядової ради господарського товариства. 
4. Порядок обрання членів наглядової ради.  

,12,32,34,40,42,43,48,54 
 
Варіант 10. Корпоративні права держави 

1. Характеристика форм захисту бізнес-  прав.  
2.  Самозахист бізнес-  прав.  
3.  Судова та позасудові форми захисту бізнес-  прав. 
4.  Способи та засоби захисту бізнес-  прав. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

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.  
 

IX. Рекомендована література 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
Основна 

1. Бізнес- -право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, О.Р. Кібенко, 
І.В. Спасибо-Фатєєва; за заг. ред. В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. - 384 с. 

2. Корпоративне право України:навч. посіб. для підготовки до іспитів/[Упоряд. 
Тетарчук І. В., Дяків Т. Є].– К.:ЦУЛ, 2017.– 256 с. 



3. Корпоративне право України:навч. посіб. для підготовки до іспитів/[Упоряд. 
Тетарчук І. В., Дяків Т. Є].– К.:ЦУЛ, 2016.– 256 с. 

4. Корпоративне право України:навч. посіб. для підготовки до іспитів/[Упоряд. 
Тетарчук І. В., Дяків Т. Є].– К.:ЦУЛ, 2015.– 256 с. 

5. Корпоративне право України:навч. посіб./[Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є].– 
К.:ЦУЛ, 2013.– 256 с. 

6. Корпоративне право України:підруч./[ За заг. ред. В. В. Луця ].– К.:Юрінком 
Інтер, 2010.– 384 с. 

7. Питання Державного агенства з управління державними корпоративними 
правами та майном: розпорядження від 30 січня 2012 р. №52-р//Офіційний 
вісник України,2012.-№8.– С.46 

8. Право Європейського Союзу: особлива частина:навч. посіб. ( з урахув. 
положень Лісабонського Договору)/[Ред. Аракелян М. Р., Вишняков О. К.].– 
К.:Істина, 2010.– 528 с. 

9. Про Положення про Дрежавне агенство України з управління державними 
корпоративними правами тамайном: Указ Президента України від 13 квітня 
2011 року №451/2011//Офіційний вісник України,2011.-№29.– С.251-254 

10. Резолюція Комітету правників України з корпоративного права та фондового 
рингку щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств в частині 
імплементації положень законодавства ЄС//Юридичний журнал.-К.,2014.-№4-
5.– С.38-40 

11. Кравчук В.М. Бізнес- -право / В.М. Кравчук. – К.: Істина, 2005 – 720 с. 
12. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. 

Борисова; за ред. проф.. ІІ. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500 с. 
13. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. // Офіційний вісник України. — 

2003. — № 11. — Ст. 462.  
14. Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. // Офіційний вісник України. — 2003. 

— № 11. — Ст. 461.  
 

Додаткова 
1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.  
2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної 

Ради України. – 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. 
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. - № 6. - Ст.56. 
4. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 № 185-
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5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІV 

// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.  
6. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5080- VI 

// Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 2569. 
7. Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 р. № 5178- VI // 
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України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – 
Ст. 1172 [зі змінами та допов.]. 

12. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 
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України від 15 травня 2000 р. № 791 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 20. – Ст. 
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товариств: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30 грудня 2009 р. № 1639 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 27. – Ст. 1072. 

20. Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які 
створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких 
здійснюється приєднання: Затв. рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 9 квітня 2013 р. № 520 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 
41. – Ст. 1493. 

21. Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються у процесі 
приватизації та корпоратизації: Затв. рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 26 лютого 2013 р. № 248 // Офіційний вісник України. – 2013. 
– № 27. – Ст. 936. 
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Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥ 

0,6R), мають можливості:   
1) отримати залікову оцінку (залік) «автоматом» відповідно до 

набраного рейтингу. 

http://rada.gov.ua/
http://nau.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.corporation.com.ua/


Для отримання студентом оцінок (традиційних та ECTS) його рейтингова 
оцінка переводиться згідно з таблицею: 
Значення рейтингу 

з кредитного 
модуля 

 
Оцінка ECTS Традиційна 

оцінка Підсумковий 
рейтинг 

0,95 R≤RD 95-100 А відмінно 
0,85 

R≤RD<0,95 R 85-94 В добре 

0,75 
R≤RD<0,85 R 75-84 С добре 

0,65 
R≤RD<0,75 R 65-74 D задовільно 

0,6 
R≤RD<0,65 R 60-64 Е – задовольняє 

мінімальні критерії задовільно 

RD<0,6 R < 60 Fx – 
незадовільно незараховано 

RD<0,4 R < 40 
F – незадовільно 

(потрібна додаткова 
робота) 

недопущенний 

 
2) виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення 

оцінки. 
У разі отримання оцінки, що є вищою за оцінку «автоматом» з рейтингу, 

студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи. 
У разі отримання оцінки, що є нижчою за оцінку «автоматом» з рейтингу, 

попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується (анулюється) і він 
отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної роботи. 
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