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Курс: 4 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не  володіє теоретичним матеріалом.  

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1) Надати визначення поняттю господарсько-правової відповідальності. 

2) Які ознаки властиві господарсько-правовій відповідальності? 

3) Які види господарських санкцій застосовуються у сфері господарювання? 

4) За якими критеріями можна класифікувати санкції у сфері господарювання? 

5) Наведіть приклади застосування господарсько-правової відповідальності, в залежності від 

інституту господарського законодавства, норми якого передбачають відповідальність. 

6) Надати загальну характеристику Господарському кодексу України. 

7) Навести приклади норм, що взаємодіють та знайшли своє відображення в цивільному та 

господарському кодексах України. 

8) Надати загальну характеристику джерелам Господарського права України. 

9) В чому полягає відмінність господарсько-правової відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності. 

10) Пояснити на прикладі значення презумпції винуватості у господарських 

правовідносинах. 

11) Чи є можливість застосування державного примусу для покладення на порушника 

господарсько-правової відповідальності?  



12) Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. 

13) Чи підлягає відшкодуванню моральна шкоди у сфері господарювання? 

14) У який спосіб може здійснюватися відшкодування моральної шкоди у сфері 

господарювання? 

15) Чи має юридична особа – суб’єкт господарювання особисті немайнові права, порушення 

яких може підлягати відшкодуванню? 

16) Чи враховуються при визначенні розміру відшкодування вимоги розумності і 

справедливості? 

17) Дайте визначення реальних збитків. 

18) Дайте визначення упущеної вигоди. 

19) Назвіть функції господарсько-правової відповідальності. 

20) Підстави господарсько-правової відповідальності. 

21) Що таке юридичні підстави господарсько-правової відповідальності? 

22) Що таке фактичні підстави господарсько-правової відповідальності? 

23) Дати визначення правопорушенню, яке є підставою для господарсько-правової 

відповідальності. 

24) Як господарські правопорушення можна класифікувати за видами? 

25) Навести приклади господарсько-правової відповідальності за позадоговірні 

правопорушення. 

26) Строки реалізації господарсько-правової відповідальності. 

27) Строки застосування адміністративно-господарських санкцій. 

28) Що таке позовна давність? 

29) Що таке загальна позовна давність? 

30) Що таке спеціальна позовна давність? 

31) Межі господарсько-правової відповідальності, зменшення розміру та звільнення від 

відповідальності. 

32) Як визначається розмір штрафних санкцій? 

33) Оперативно-господарські санкції. 

34) Адміністративно-господарські санкції. 

35) Види адміністративно-господарських санкцій. 

36) Строки застосування адміністративно-господарських санкцій. 

37) Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів. 

38) Права споживача одна з найголовніших прав людини. 

39) Права споживача та обов'язки продавця (виробника, виконавця) щодо виробленої 

продукції. 

40) Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав 

споживачів. 

41) Державні стандарти України, кодекси усталеної практики, класифікатори, технічні 

умови, міжнародні, регіональні і національні стандарти інших країн. 

42) Завдання Держспоживстандарту України.  

43) Правове становище суб’єктів ЗЕД. 

44) Господарсько-правова відповідальність суб’єктів ЗЕД. 

45) Спеціальні права суб’єктів ЗЕД. 

46) Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 

47) Відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 

48) Обрахування штрафів як вид відповідальності за порушення антимонопольного 

законодавства. 

49) Наслідки невиконання приписів АМКУ за порушення антимонопольного законодавства. 

50) Наслідки невиконання приписів АМКУ за порушення антимонопольного законодавства 

в контексті ненадання АМКУ інформації про річний оборот. 

51) Ступінь відповідальності за порушення антимонопольного законодавства  в залежності 

від кваліфікації порушення як тяжкі. 

52) Ступінь відповідальності за порушення антимонопольного законодавства  в залежності 

від кваліфікації порушення як значні, середні. 



53) Ступінь відповідальності за порушення антимонопольного законодавства  в залежності 

від кваліфікації порушення як середні та помірні. 

54) Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру та порушення порядку 

видачі документа дозвільного характеру. 

55) Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру та порушення порядку 

видачі документа дозвільного характеру, що відбулась повторно. 

56) Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної 

власності. 

57) Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 

58) Способи захисту порушеного права інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 

59) Кримінальна відповідальність за порушення авторського і суміжних прав. 

60) Визначення розміру матеріальної шкоди (значний, великий, особливо великий), як 

підстава притягнення особи до кримінальної відповідальності за порушення права 

інтелектуальної власності. 
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