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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Теоретико-правові основи правового регулювання  господарської діяльності
Поняття, предмет, методи та типи правового регулювання господарської діяльності. Механізм і стадії

правового  регулювання  господарської  діяльності.  Роль  держави  у  функціонуванні  механізму  правового
регулювання суспільних відносин. Ефективність правового регулювання господарських відносин.

Тема 2. Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької діяльності
Підприємництво як вид господарської  діяльності.  Свобода підприємницької    діяльності.  Принципи

підприємницької  діяльності.  Організаційні  форми підприємництва.  Право  найму  працівників  і  соціальні
гарантії  щодо  використання  їх  праці.  Загальні  гарантії  прав  підприємців.  Державна  підтримка
підприємництва. Діяльність іноземних підприємців в Україні. Припинення підприємницької діяльності.

Тема 3. Некомерційна господарська діяльність
Некомерційне  господарювання.  Організаційні  форми  здійснення  некомерційної  господарської

діяльності. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності.
Тема 4. Загальні засади, поняття та види суб'єктів господарювання
Поняття  суб'єкта  господарювання.  Загальні  умови  створення  та  державної  реєстрації  суб'єктів

господарювання. Припинення діяльності суб'єкта   господарювання. Загальний порядок ліквідації суб'єкта
господарювання.

Тема 5. Підприємство: поняття, види та організаційні форми
Підприємство  як  організаційна  форма  господарювання.  Види  та  організаційні  форми  підприємств.

Організаційна  структура  та  управління  підприємством.  Майно  підприємства.  Господарські  відносини
підприємства  з  іншими  підприємствами,  організаціями,  громадянами.  Зовнішньоекономічна  діяльність
підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Об'єднання підприємств. Облік і звітність підприємства.

Тема 6. Господарські товариства
      Поняття та види господарських товариств. Правове становище акціонерних товариств. Установчі

документи  та  порядок  державної  реєстрації  господарського  товариства.  Майно  і  майнові  відносини  в
господарських  товариствах.  Права  й  обов’язки  учасників  господарського  товариства.  Управління
господарським  товариством.  Облік  і  звітність  господарського  товариства.  Припинення  діяльності
господарського товариства.

Тема 7. Об’єднання підприємств
      Поняття та види об’єднань, підприємств. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

Правовий статус підприємства – учасника об”єднання підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові
компанії.

Тема 8. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів
господарювання

  Громадянин  у  сфері  господарювання  Особливості  статусу  іноземних  суб’єктів  господарювання.
Кредитні  спілки  у  сфері  господарювання.  Особливості  статусу  благодійних  та  інших  неприбуткових
організацій у сфері господарювання. Особливості статусу відокремлених підрозділів (структурних одиниць)
господарських організацій.

Тема 9. Майно суб’єктів господарювання
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Правовий  режим  майна  суб’єктів  господарювання.  Майно  та  джерела  його  формування  у  сфері
господарювання.  Особливості  правового  режиму  державного  майна  у  сфері  господарювання.  Прибуток
(дохід)  суб’єкта  господарювання.  Підстави  виникнення майнових прав  та  обов’язків.  Майновий стан  та
облік майна суб’єкта господарювання. Приватизація державних і комунальних підприємств.

Тема 10. Загальні положення про господарські зобов’язання
Господарське  зобов’язання:  види  та  підстави  виникнення.  Майново-господарські  зобов’язання.

Організаційно-господарські  зобов’язання.  Соціально-комунальні  зобов’язання  суб’єктів  господарювання.
Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання.

Тема 11. Виконання господарських зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань.
Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Місце виконання господарського зобов’язання.

Виконання  грошових  зобов’язань.  Забезпечення  виконання  господарських  зобов’язань.  Гарантії
забезпечення  виконання  господарських  зобов’язань.  Правове  регулювання  та  умови  припинення
господарських  зобов’язань.  Розірвання  господарського  зобов’язання.   Недійсність  господарського
зобов’язання.

Тема 12. Господарські договори
Загальні  умови  укладання  договорів,  що  породжують  господарські  зобов’язання.  Істотні  умови

господарського договору. Загальний порядок укладання господарських договорів.  Особливості складання
окремих видів договорів. Порядок зміни та розірвання господарських  договорів.

Тема 13. Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом
Загальне поняття та ознаки неспроможності суб’єкта підприємництва. Кредитори неплатоспроможних

боржників. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. Процедури, що застосовуються
до неплатоспроможного боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Державна політика з
питань банкрутства.

Тема 14. Галузі та види господарської діяльності
Загальні  умови  господарської  діяльності,  що  визначають  особливості  регулювання  господарських

відносин, їх класифікація та види. Галузі народного господарства та їх класифікація.
Тема 15. Загальні засади відповідальності учасників  господарських відносин
Господарсько-правова  відповідальність  учасників  господарських  відносин  та  господарські  санкції.

Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Підстави господарсько-
правової  відповідальності.  Межі  господарсько-правової  відповідальності.  Прострочення  боржника  та
прострочення  кредитора.  Досудовий  порядок  реалізації  господарсько-правової  відповідальності.  Строки
реалізації господарсько-правової відповідальності.

Тема 16. Відшкодування збитків у сфері господарювання
 Відшкодування  збитків:  загальне  поняття,  склад  і  розмір.  Умови,  порядок  і  види  відшкодування

збитків.
Тема  17.  Відповідальність  суб’єктів  господарювання  за  злочин  проти  встановленого  порядку

господарювання
Злочини у сфері господарської діяльності. Класифікація злочинів. Види кримінальної відповідальності.

Кримінальні санкції, підстави та порядок їх застосування.

Приклади тестів:

Комерційна діяльність це:
а. підгалузь господарського права;
б. інститут підприємницького права;
в. елемент підприємницької діяльності;
г. окрема галузь права.
Право власності це:
а. право володіння речами;
б. право користування речами;
в. право розпорядження речами;
г. все зазначене вище.
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