
Перелік питань на іспит з господарського права 

1. Поняття та види господарської діяльності. 

2. Поняття господарського законодавства, його ознаки. 

3. Система господарського законодавства. 

4. Господарсько-правові норми: поняття та види. 

5. Поняття підприємницького права, його предмет і метод. 

6. Принципи і види підприємницької діяльності. 

7. Господарські правовідносини. 

8. Порівняльна характеристика приватного та публічного акціонерного товариства. 

9.  Проблеми державної реєстрації юридичних осіб. 

10.  Банкрутство підприємств. 

11.  Порядок проведення санації підприємств. 

12.  Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця. 

13.  Припинення діяльності акціонерних товариств. 

14.  Припинення діяльності фермерських господарств. 

15.  Припинення діяльності банків. 

16.  Припинення діяльності господарської діяльності фізичної особи –підприємця. 

17. Реорганізація ТОВ в AT. 

18. Відмінність права оперативного управління від права господарського відання. 

19.  Порядок формування статутного капіталу. 

20.  Особливості реалізації права власності в господарському обігу. 

21. Особливості правого режиму нерухомого майна в господарському праві. 

22. Цілісний майновий комплекс - майно чи підприємство? 

23. Форми реалізації державою економічної політики. 

24. Державна підтримка малого підприємництва. 

25. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 

26. Приватизація державних і комунальних підприємств. 

27. Поняття і форми, види конкуренції. 

28. Наслідки здійснення монопольної діяльності. 

29. Правові форми податкового впливу на господарську діяльність. 

30. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

31. Патентування та ліцензування господарської діяльності. 

32. Поняття відповідальності і санкції в господарському праві. 

33. Види санкцій в господарському праві. 

34. Оперативно-господарські санкції 4.Адміністративно-господарські санкції. 

35. Межі господарсько-правової відповідальності. 

36. Звільнення від відповідальності в господарському праві. 

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

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

39. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. 

40. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії. 

41. Особливості укладання попередніх договорів. 

42. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення 

сторін, примірних і типових договорів. 

43. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. 

44. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних 

торгах. 

45. Укладання господарських договорів за рішенням суду. 

46. Укладання організаційно-господарських договорів. 

47. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських 

зобов'язань за рішенням суду. 

48. Особливості виконання попередніх договорів. 

49. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення 



сторін, примірних і типових договорів. 

50. Особливості виконання господарських договорів за державним замовленням. 

51. Особливості виконання господарських договорів укладених на біржах, ярмарках та 

публічних торгах. 

52. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських 

зобов'язань за рішенням суду. 

53. Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види. 

54. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності. 

55. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності. 

56. Поняття, види та юридичні ознаки біржі. 

57. Види біржових угод. 

58. Правила біржової торгівлі. 

 


