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Полтава – 2016 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

 
Модуль 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

1. Поняття господарського права як галузі права, науки, навчальної дисципліни. Співвідношення із 

суміжними галузями права. 

2. Предмет, метод та система господарського права. 

3. Система господарського законодавства. Поняття та види джерел господарського права. Роль звичаю 

та судової практики у регулюванні господарських правовідносин. 

4. Господарсько-правові норми: поняття, види, особливості. Проблеми практичного застосування 

господарського законодавства та напрями його розвитку. 

5. Поняття господарської діяльності, її ознаки, види та принципи. 

6. Поняття і зміст підприємницької діяльності, умови її здійснення в Україні. 

7. Принципи підприємництва. Право на підприємницьку діяльність та його обмеження за 

законодавством України. 

8. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види та структура. Відмежування господарських 

відносин від суміжних видів правовідносин. 

9. Поняття та функції державного регулювання економіки, його основні напрями. Правові форми 

державного керівництва економікою. Загальні засади господарського правопорядку. 

10. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

11. Загальна характеристика дозвільної системи у сфері господарювання. Ліцензування певних видів 

господарської діяльності. Ліцензійні умови. 

12. Патентування у господарській діяльності. 

13. Конкуренція у сфері господарювання. Її позитивні та негативні ознаки. Види конкуренції та 

монополії. 

14. Законодавство про захист економічної конкуренції. 

15. Правове становище антимонопольних органів. 

16. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Монополістичні порушення. 

17. Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви на ринку. 

18. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

19. Поняття контролю, його сутність. Загальна характеристика Закону «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарювання». 

20. Підстави для здійснення перевірок суб’єктів господарювання та їх види. Повноваження державних 

органів при здійснення контролю. 

21. Умови допуску до здійснення перевірок на підприємстві. Організаційні та правові засади 

забезпечення захисту прав та інтересів підприємців у ході здійснення перевірки. 

 

Модуль 2 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

22. Суб’єкти господарювання: поняття та ознаки, підходи до класифікації. Учасники відносин у сфері 

господарювання. 

23. Правове становище фізичної особи-підприємця. 

24. Поняття, ознаки та види підприємств. 

25. Господарські товариства: поняття і види. 

26. Поняття, типи і правові засади діяльності акціонерних товариств. Особливості їх заснування. 

27. Управління акціонерним товариством. 

28. Правове становище акціонерів, дивіденди. 

29. Правове становище товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

30. Повне і командитне товариства: поняття та правове становище. 

31. Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права та обов’язки членів виробничого 

кооперативу, управління). 

32. Види та особливості правового становища некомерційних суб’єктів господарювання. Правове 

становище кредитних спілок. 



33. Господарські об’єднання: поняття, організаційно-правові форми, правове становище. 

34. Органи державної влади та місцевого самоврядування у господарських правовідносинах. 

35. Порядок утворення суб’єкта господарювання – юридичної особи, її державна реєстрація. 

36. Статутний капітал підприємства. Установчі документи юридичної особи. 

37. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єкта господарювання. Реорганізація. 

38. Підстави та порядок ліквідації, скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання. 

39. Право власності в економіці України: поняття та форми (види). Особливості правомочостей 

власників – суб’єктів господарювання. 

40. Правові титули майна підприємств. 

41. Правовий режим і структура майна підприємства, порядок та джерела його формування. Основні та 

оборотні фонди підприємства. 

42. Спеціальні фонди і резерви у складі майна суб’єктів господарювання. 

43. Цінні папери: поняття, види, обіг. 

44. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання. 

45. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

46. Корпоративні права та їх використання у господарській діяльності. Корпоративні відносини. 

47. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань, їх види. 

48. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, підстави їх припинення. 

49. Поняття, ознаки та види господарського договору. 

50. Зміст та форма господарського договору. Предмет господарського договору. Види цін і тарифів, їх 

регулювання. 

51. Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів. Особливості укладення 

договорів на біржі, ярмарку, відкритих торгах. 

52. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними: підстави та правові наслідки. 

53. Способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань. Відповідальність за порушення 

договірних зобов’язань. 

54. Поняття, ознаки та підстави господарсько-правової відповідальності. 

55. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок застосування. 

56. Штрафні санкції як вид господарсько-правових санкцій:поняття, сфера застосування, види, механізм 

реалізації. 

57. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції: поняття, сфери застосування, 

види, механізм реалізації. 

58. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

59. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства, його підстави. 

60. Державна політика з питань банкрутства. Заходи запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 

61. Порядок провадження у справі про банкрутство. 

62. Учасники провадження у справі про банкрутство та їх правовий статус. 

63. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. 

64. Санація як судова процедура, спрямована на відновлення платоспроможності боржника. 

65. Мирова угода. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству, досудова санація. 

66. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура. 

67. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності. 

68. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

69. Адміністративно-правовий та нотаріальний захист прав суб’єктів господарювання. 

70. Судовий захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Звернення до господарського 

суду. Підвідомчість та підсудність. 

71. Третейський суд. Міжнародний комерційний арбітраж. 

 

Модуль 3 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

72. Поняття господарсько-торговельної діяльності. Матеріально-технічне постачання і збут. 

73. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. 

74. Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти. 

75. Правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 



76. Правова характеристика договору енергопостачання. 

77. Правове становище товарної та фондової біржі, їх організаційна структура. 

78. Правила біржової торгівлі. 

79. Оренда майна у сфері господарювання. Договір оренди та його умови. 

80. Особливості оренди державного та комунального майна. 

81. Особливості договору оренди землі у сфері господарювання. 

82. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності. 

83. Міна (бартер) у сфері господарювання. 

84. Договір безоплатної передачі майна (дарування) та його застосування у сфері господарювання. 

85. Договори підряду та підряду на капітальне будівництво. 

86. Транспортні договори (перевезення пасажирів і багажу, вантажу). 

87. Договір транспортної експедиції 

88. Договір зберігання та його види. 

89. Комерційне посередництво у сфері господарювання. Агентський договір. 

90. Договір доручення. Довіреність. 

91. Договори комісії та консигнації. 

92. Загальні умови та гарантії забезпечення якості продукції, робіт та послуг. Стандартизація, 

сертифікація та правове забезпечення єдності вимірювань. 

93. Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів. 

94. Основні права споживачів та їх захист. 

95. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів за законодавством про захист прав 

споживачів. 

96. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

97. Законодавство України про рекламу, відповідальність за його порушення. 

98. Поняття інвестицій та їх види. Інвестиційна діяльність. 

99. Форми і види іноземних інвестицій. 

100. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій. 

101. Інноваційна діяльність. Інноваційний продукт. 

102. Правова характеристика договору на створення і передачу науково-технічної продукції. 

103. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна 

концесія). 

104. Поняття, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. 

105. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, її принципи та режими. Ліцензування, 

квотування зовнішньоекономічних операцій. 

106. Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту. 

107. ІНКОТЕРМС. 

108. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

109. Поняття та види фінансової діяльності. 

110. Банківська діяльність. Поняття і види банків, їх правове становище. 

111. Правовий статус Національного банку України. 

112. Готівкові розрахунки в господарському обороті. 

113. Порядок використання реєстраторів розрахункових операцій. 

114. Безготівкові розрахунки. Загальна характеристика платіжних інструментів. 

115. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). Факторингові операції. 

116. Договір банківського рахунку. Порядок відкриття рахунків у банках. Договір банківського вкладу. 

117. Поняття та види страхування. Договір страхування, основні страхові поняття. 

118. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку. Поняття і значення фінансового 

контролю, його види і методи. Аудиторська діяльність. 

119. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 

120. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний договір. 


