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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»  

Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства  

  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО  

  

для студентів   

   

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст».  

Курс: IV   

Семестр: 7   

Галузь знань: 08 Право  

Спеціальність: 081 Право Форма 

проведення: письмова Тривалість 

проведення: 2 год. Максимальна 

кількість балів: 40 балів  

  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:   

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами;   

Google forms – для проведення тестування;   

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день.  

  

Критерії оцінювання:  

1. Тестові завдання – завдання 1-10, що передбачають вибір одного 

варіанту відповіді, оцінюються в 1 бал (всього – 10 балів).  

2. Теоретична частина( доберіть правільні поняття ) – завдання 1-10, 

що оцінюється в 2 бали ( всього 20 балів ). 

3. Практична частина( відповідь на теоретичне питання )  – 10 балів ( 

всього 10 балів ).   

  

Перелік тем, які виносяться на екзамен:  

  

               

1. Господарська діяльність і господарські відносини   

2. Поняття і види підприємницької діяльності   



3. Законодавче визначення поняття підприємництва   

4. Ознаки підприємницької діяльності   

5. Ризик у підприємницькій діяльності   

6. Цілі підприємницької діяльності   

7. Поняття підприємницького права   

8. Поняття і система законодавства про підприємництво   

9. Види норм підприємницького права   

10. Місце і роль держави в регулюванні економіки та підприємницької 

діяльності   

11. Державне регулювання підприємництва: поняття і підстава   

12. Правове забезпечення державного регулювання підприємництва   

13. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва   

14. Державний контроль за підприємницькою діяльністю   

15. Захист прав підприємців при здійсненні державного контролю   

16. Регулювання перевірок діяльності підприємців   

17. Захист прав підприємців при їх порушенні незаконними актами 

державних органів   

18. Правове регулювання малого підприємництва   

19. Спрощена система оподатковування, обліку і звітності суб'єктів 

малого підприємництва   

20. Легітимація суб'єктів підприємництва   

21. Державна реєстрація як елемент легітимації підприємництва   

22. Державна  реєстрація  суб'єктів  підприємництва  (загальна 

характеристика)   

23. Система державної реєстрації суб'єктів підприємництва   

24. Державна реєстрація юридичних осіб   

25. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем   

26. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності   

27. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності   

28. Анулювання ліцензії   

29. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування   

30. Спеціальні системи ліцензування певних видів діяльності   

31. Патентування деяких видів підприємництва   

32. Поняття, зміст і види торгового патенту   

33. Порядок придбання торгового патенту   

34. Поняття і види суб'єктів господарювання   

35. Громадянин як суб'єкт господарювання   

36. Установчі документи суб'єктів підприємництва   

37. Зміст установчих документів суб'єктів господарювання   

38. Статут суб'єкта господарювання   



39. Засновницький договір суб'єкта господарювання   

40. Поняття і види підприємств   

41. Державні унітарні підприємства та їх види   

42. Державне комерційне підприємство   

43. Казенне підприємство   

44. Комунальні унітарні підприємства   

45. Правовий статус господарських товариств   

46. Правовий статус виробничого кооперативу   

47. Відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання   

48. Господарські об'єднання   

49. Холдингові компанії   

50. Товарні біржі   

51. Торгово-промислові палати   

52. Учасники ринку цінних паперів   

53. Промислово-фінансові групи   

54. Кредитні спілки у сфері господарювання   

55. Правовий статус благодійних та інших неприбуткових організацій у 

сфері господарювання   

56. Зупинення і припинення діяльності суб'єктів господарювання   

57. Процес ліквідації суб'єктів господарювання   

58. Державна реєстрація припинення суб'єктів підприємництва  59.   

Відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання 

 його банкрутом   

60. Ліквідаційна процедура при визнанні боржника банкрутом   

61. Відкриття рахунків у банках України   

62. Тимчасове зупинення операцій на рахунках і примусове списання 

коштів з рахунків суб'єктів господарювання   

63. Порядок і форми безготівкових розрахунків між суб'єктами 

господарювання  64.  Обіг векселів   

65. Правове регулювання обігу готівки   

66. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва   

67. Кредитний договір   

68. Способи забезпечення кредитних зобов'язань   

69. Правовий режим державного майна у сфері господарювання   

70. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання   

71. Підстави  виникнення  майнових  прав  та  обов'язків 

 суб'єкта господарювання   

72. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання   

73. Приватизація державних та комунальних підприємств   

74. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання   



75. Цінні папери у господарській діяльності та їх види   

76. Випуск та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання   

77. Державне регулювання ринку цінних паперів   

78. Поняття та зміст корпоративних прав   

79. Здійснення корпоративних прав держави   

80. Поняття комерційної таємниці суб'єкта господарювання   

81. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю   

82. Господарське зобов'язання   

83. Підстави виникнення господарських зобов'язань   

84. Майново-господарські та організаційно-господарські зобов'язання   

85. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання   

86. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання   

87. Господарсько-договірні  зобов'язання.  Загальні  умови 

 укладання господарських договорів   

88. Істотні умови господарського договору   

89. Загальний порядок укладання господарських договорів   

90. Укладання попередніх договорів   

91. Укладання господарських договорів за державним замовленням   

92. Укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення 

сторін, примірних і типових договорів   

93. Укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних 

торгах   

94. Зміна та розірвання господарських договорів   

95. Умови виконання господарських зобов'язань   

96. Виконання господарського зобов'язання третьою особою   

97. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька  

суб'єктів   

98. Місце виконання господарського зобов'язання   

99. Виконання грошових зобов'язань   

100. Забезпечення виконання господарських зобов'язань   

101. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)   

102. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності   

103. Антиконкурентні  дії  органів  влади,  місцевого 

 самоврядування,  

адміністративно-господарського управління та контролю   

104. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції   

105. Недобросовісна конкуренція: поняття і види   

106. Особливості рекламування окремих видів товарів   



107. Недобросовісна реклама   

108. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу   

109. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання та її межі   

110. Господарські санкції   

111. Відшкодування збитків у сфері господарювання   

112. Торговельні палати   

113. Антимонопольні заходи. Захист конкуренції. Експорт та імпорт товарів 

і послуг для державних потреб. Державне сприяння ЗЕД   

114. Особливості розгляду спорів суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності з державою   

  

                   Екзаменатор         Л. В. Грищенко  

                                              

  

                   Голова циклової комісії  Ю. С. Рябоконь 

  


