
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Кафедра публічного та приватного права  
 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Право та бізнес» 

 

 

Курс: І 

Спеціальність: фінанси і кредит. 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Відповіді повні. Студент вільно володіє 

теоретичним матеріалом  

36-26 

балів 

Добре Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом на достатньому 

рівні. 

25-15 

балів 

Задовільно Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-0 

балів 

Незадовільно Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент не володіє теоретичним матеріалом  

 

 Під час виконання завдань не дозволяється користуватися допоміжними 

матеріалами. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Поняття бізнесу та бізнес-діяльності, їх ознаки.  

2. Поняття, ознаки підприємництва та його співвідношення з поняттям бізнесу. 

3. Поняття та склад правовідносин у сфері бізнесу. 

4. Загальні засади (принципи) правового регулювання бізнес-діяльності в Україні.  

5. Джерела правового регулювання бізнесу, їх класифікація.  

6. Конституційні засади ведення бізнесу.  

7. Основні законодавчі акти спрямовані на регулювання бізнес-діяльності.  

8. Роль підзаконних нормативно-правових актів у сфері бізнес-діяльності.  

9. Поняття суб’єктів бізнесу та їх ознаки.  

10. Класифікація суб’єктів бізнес-діяльності.  

11. Фізичні особи як суб’єкти ведення бізнесу.  

12. Поняття юридичних осіб як суб’єктів ведення бізнесу. 

13. Види юридичних осіб - суб’єктів ведення бізнесу. 

14. Правове регулювання та поняття державної реєстрації суб'єктів бізнесу.  



15. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

16. Поняття державного регулювання та підтримки підприємництва. 

17. Система державних органів контролю у сфері бізнесу.  

18. Правове регулювання ліцензування.  

19. Порядок видачі ліцензії. 

20. Порядок та підстави анулювання ліцензії.  

21. Поняття, правове регулювання та види сертифікації. 

22. Підстави та способи припинення ведення бізнесу. 

23. Реорганізація юридичної особи, форми реорганізації. 

24. Припинення діяльності фізичної особи-підприємця.  

25. Правове регулювання ліквідації юридичної особи та порядок її здійснення.  

26. Поняття та підстави банкрутства.  

27. Поняття та правове регулювання договорів.  

28. Порядок укладання, зміни та розірвання договорів.  

29. Порядок виконання договірних зобов’язань.  

30. Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань.  

31. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань.  

32. Договори про передачу майна у власність. 

33. Договори про передачу майна у користування. 

34. Договори про виконання робіт. 

35. Договори про надання послуг. 

36. Правове регулювання захисту прав споживачів. 

37. Права споживачів у разі придбання товару належної якості та у разі придбання товару 

неналежної якості.  

38. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.  

39. Загальна характеристика авторського права та суміжних прав.  

40. Об’єкти авторських та суміжних прав.  

41. Суб’єкти авторських та суміжних прав.  

42. Поняття та види об’єктів права промислової власності.  

43. Договори у галузі інтелектуальної власності.  

44. Правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  

45. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

46. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
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