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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема  1. Загальна  характеристика   господарського  права.  Господарські  правовідносини.

Господарське законодавство
Поняття  господарського  права.  Особливості  господарських  правовідносин.  Методи  регулювання

господарських  правовідносин.  Господарська  діяльність.  Співвідношення  господарського  права  та  інших
галузей  права. Поняття  господарського  законодавства.  Нормативно-правове  регулювання  господарської
діяльності.

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
Поняття  та  ознаки  підприємницької  діяльності.  Принципи  підприємництва.  Види  підприємницьких

відносин. Співвідношення господарського та підприємницького права. Нормативно-правове регулювання
підприємницької діяльності.

Тема 3. Правове становище підприємств
Поняття та види суб’єктів господарювання. Фізична особа – підприємець як суб’єкт господарського

права. Державне регулювання правового статусу та діяльності суб’єктів підприємництва. Поняття та види
підприємств.  Державні,  казенні  та  комунальні  підприємства. Державна  реєстрація  суб’єктів
підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування певних видів підприємництва.

Тема 4. Правовий статус господарських товариств
Господарське товариство як корпоративна юридична особа.  Види господарських товариств. Правовий

статус  акціонерних  товариств.  Права  та  обов’язки  учасників  господарського  товариства.  Управління
господарським товариством.

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права
Поняття  некомерційної  господарської  діяльності.  Співвідношення комерційної  (підприємницької)  та

некомерційної  господарської  діяльності.  Організаційні  форми  здійснення  некомерційної  господарської
діяльності.  Господарська  діяльність  об’єднань  громадян.  Регулювання некомерційної  господарської
діяльності.

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні
Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності – основне речове право у сфері

господарювання.  Право  господарського  відання.   Право  оперативного  управління.  Майно  у  сфері
господарювання.  Цінні  папери   у  господарській  діяльності.  Використання  природних  ресурсів  у  сфері
господарювання. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.  Корпоративні
права.

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність
Поняття і система господарських зобов’язань. Підстави виникнення зобов’язань. Елементи зобов’язань.

Виконання  зобов’язань.  Способи  забезпечення  виконання  господарських  зобов’язань.  Поняття  та  зміст
господарського  договору.  Істотні  умови  господарського  договору.  Укладення,  зміна  та  розірвання
господарських договорів. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними. Відповідальність
за  невиконання  чи  неналежне  виконання  господарських  договорів.  Поняття,  значення  та  функції
господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової
відповідальності.

Тема 8. Правове регулювання банкрутства
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Поняття та види припинення діяльності суб’єктів господарської діяльності. Ліквідація та реорганізація
суб’єктів господарювання. Поняття, умови та суб’єкти банкрутства. Процедура банкрутства. Правові засоби
запобігання банкрутству суб’єктів господарювання. Ліквідаційне провадження. Припинення провадження у
справах про банкрутство.

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 
Захист підприємців від незаконного втручання в їх діяльність державних органів. Судовий захист прав і

законних  інтересів  суб’єктів  господарювання.  Відшкодування  збитків.  Штрафні  санкції.  Оперативно-
господарські санкції. Підстави та порядок застосування  оперативно-господарських санкцій. Застосування
адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання.  Види адміністративно-господарських
санкцій.

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України
Поняття та види порушень антимонопольного законодавства. Монопольне становище підприємця на

ринку.  Зловживання  підприємцем  монопольним  становищем  на  ринку.  Антиконкурентні  погоджені  дії.
Дискримінація підприємців та її припинення. Поняття та види недобросовісної конкуренції. Неправомірне
використання  ділової  репутації  підприємців.  Дискредитація  суб’єктів  господарювання та  її  припинення.
Неправомірне  збирання,  розголошення  і  використання  комерційної  таємниці.  Відповідальність  за
порушення антимонопольного законодавства та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти та зміст зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, зміст та форма зовнішньоекономічних
договорів. Використання правил ІНКОТЕРМС та розрахунки за зовнішньоекономічними договорами. Захист
прав  держави  та  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяльності.  Санкції  за  порушення  законодавства  про
зовнішньоекономічну діяльність.

Тема 12. Правові основи безпеки господарської діяльності
Організаційно-правові  основи  безпеки  господарської  діяльності.  Структура  системи  безпеки

господарської  діяльності.  Страхова  справа  як  фактор  підвищення  економічної  безпеки  господарської
діяльності.  Правовий режим надання і захисту інформації з обмеженим доступом.  Поняття комерційної
таємниці. Правовий захист банківської таємниці.

Тема 13. Правові основи забезпечення якості та захисту прав споживачів
Загальні  умови  забезпечення  якості  продукції,  робіт  та  послуг.  Стандартизація  та  сертифікація  як

способи забезпечення якості продукції, робіт та послуг.  Правовий захист споживчого ринку від товарів,
робіт  та  послуг  неналежної  якості.  Загальна характеристика  законодавства  про захист  прав споживачів.
Засоби  захисту прав  споживачів.  Гарантійні  терміни.  Відповідальність  за  порушення  законодавства  про
захист прав споживачів.

Приклади тестів:

В Україні станом на 2020 рік:
а. чотири форми власності;
б. три форми власності;
в. п'ять форм власності;
г. безліч форм власності.
ІНКОТЕРМС це:
а. міжнародні правила торгівлі;
б. міжнародні правила ділового обороту;
в. міжнародні стандарти;
г. міжнародні традиції.        
    

 Екзаменатор                                              Наталія ГУЦ

Завідувач кафедри                                  Лілія Василівна ОРЕЛ


