
Програмові вимоги з дисципліни     

“Господарське право України”  

1. Поняття, предмет і метод Господарського права.  

2. Поняття і види господарської діяльності. 

3. Принципи підприємницької діяльності 

4. Система господарського законодавства. 

5. Розмежування Господарського права із суміжними галузями права. 

6. Державне регулювання господарської діяльності. 

7. Державна підтримка здійснення підприємницької діяльності. 

8. Поняття державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. 

9. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності. 

10. Відповідальність за порушення порядку ліцензування певних видів 

підприємницької діяльності. 

11. .Поняття і види суб'єктів господарювання. 

12. Фізичні особи як  суб'єкти підприємницької діяльності. 

13. Поняття та види юридичних осіб за Господарським кодексом України. 

14. Поняття і види підприємств за Господарським кодексом України. 

15. Засновницькі документи суб'єктів підприємництва 

16. Правовий статус і види господарських товариств. 

17. Поняття та види відособлених підрозділів суб'єктів господарювання 

18. Правовий статус промислових палат в Україні. 

19. Види господарських об'єднань.  

20. Правовий статус господарських об'єднань. 

21. Правові ознаки акціонерних товариств. 

22. Поняття і особливості холдингових компаній. 

23. Промислово-фінансові групи як суб'єкти підприємницької діяльності. 

24. Поняття і правові ознаки командитних товариств 

25. Поняття і правові ознаки повного товариства. 

26. Правова характеристика товариств з додатковою відповідальністю. 

27. Правова характеристика товариств з обмеженою відповідальністю. 

28. Підстави і порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання 

29. Порядок визнання суб'єкта господарювання банкротом. 

30. Заходи по відновленню платоспроможності боржника. 

31. Наслідки визнання боржника банкротом. 

32. Санація. 

33. Мирова угода в процедурі банкрутства. 

34. Майно у сфері господарювання. 

35. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: 

поняття та зміст. 

36. Похідні від права власності правові статуси майна суб’єктів 

господарювання. 

37. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері 

господарювання. 



38. Особливості правового режиму публічних форм власності. 

39. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності. 

40. Поняття і види господарських зобов’язань. 

41. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 

42. Види господарських зобов’язань. 

43. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

44. Припинення господарських зобов’язань. 

45. Господарські договори: поняття та ознаки. 

46. Класифікація господарських договорів.  

47. Порядок укладання господарських договорів. 

48. Порядок зміни та припинення господарських договорів. 

49. Зміст та форма господарського договору. 

50. Особливості правового регулювання окремих видів господарських 

договорів. 

51. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 

52. Види господарсько-правової відповідальності. 

53. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. 

54. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової 

відповідальності. 

55. Форми господарсько-правової відповідальності. 

56. Поняття банків. Банківська система України 

57. Правове регулювання кредитних відносин в України. 

58. Поняття, ознаки та види бірж. 

59. Правове становище товарної біржі. 

60. Правове регулювання комерційного посередництва. 

61. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду 

господарської діяльності. 

62. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини 

у сфері господарювання. 

63. Агентський договір. 

64. Порядок виконання та відповідальність за порушення виконання 

договору підряду 

65.  Договір підряду на капітальне будівництво. 

66. Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

67. Склад і класифікація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

68. Правові режими у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

69. Способи державного регулювання ЗЕД. 

70. Поняття зовнішньоекономічного контракту. 

71. Зміст і виконання зовнішньоекономічного договору. 

72. Порядок реєстрації і обліку зовнішньоекономічних контрактів. 

73. Поняття іноземних інвестицій. 

74. Види і  форми здійснення інвестицій. 

75. Поняття інвестиційної діяльності.  

76. Форми спільної інвестиційної діяльності. 

77. Характеристика суб'єктів інвестиційної діяльності. 

http://pravoznavec.com.ua/books/186/14722/14/#chapter
http://pravoznavec.com.ua/books/186/14725/14/#chapter
http://pravoznavec.com.ua/books/312/24052/14/#chapter


78.  Об'єкти інвестиційної діяльності.  

79. Законодавство про інвестиційну діяльність. 

80. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. 

81. Сутність  і види ВЕЗ та цілі їх створення.  

82. ВЕЗ і їх класифікація. 

83.  Правове регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон, технопарків і територій пріоритетного розвитку. 

84.  Особливості правового режиму офшорних зон. 

85.  Монопольне положення суб'єкта господарювання на ринку. 

86. Поняття і види природних монополій. 

87. Загальні положення законодавства про рекламу. 

88. Поняття і види недобросовісної конкуренції 

89. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

недобросовісної конкуренції. 

90. Загальна характеристика законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

91. Кредитування суб’єктів господарювання: форми та види банківського 

кредиту. 

92. Страхування у сфері господарювання. 

93. Платіжні системи в Україні. 

94. Здійснення розрахунків в іноземній валюті. 

95. Поняття і види аудиту. 

96.  Аудиторські послуги в сфері господарювання. 

97. Підстави проведення аудиту. 

98. Суб’єкти аудиторської діяльності, їх права та обов’язки. 

99. Випадки обов’язкового проведення аудиту. 

100. Аудиторський висновок та його види. 

101. Якість продукції (робіт, послуг). Організація  Стандартизації. 

102. Поняття, види та застосування стандартів. 

103. Підтвердження відповідності якості. 

104. Оцінка відповідності якості: поняття,  види та органи з оцінки 

відповідності. 

105. Монопольне становище та зловживання ним. 

106. Державний контроль за дотриманням  антимонопольного 

законодавства: форми, методи. 

 

 


