КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра публічного та приватного права

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Актуальні проблеми господарського права та процесу»
Курс: VI
Спеціальність: право
Форма проведення: письмова.
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:

Кількість
Оцінка за
Значення оцінки
балів
національною
шкалою
37-40
Відмінно
Відповідь студента:
балів
- містить повний, розгорнутий, правильний
виклад матеріалу з поставленого питання;
- демонструє знання основних понять і
категорій та взаємозв’язку між ними, вірне
розуміння змісту основних теоретичних
положень;
- вказує на вміння давати змістовний та
логічний аналіз матеріалу з поставленого
питання;
- демонструє
знання
різних
наукових
концепцій та підходів щодо певної науковотеоретичної
чи
науково-практичної
проблеми,
пов’язаної
з
поставленим
питанням;
- здатність робити власні висновки в разі
неоднозначності, спірного чи проблемного
характеру
поставленого
питання
чи
проблеми.
36-26
Добре
- недостатня повнота, незначні неточності чи
балів
прогалини при поясненні того чи іншого
аспекту питання;
- недостатньо детально розкритий предмет
запитання, а основні поняття носять тезисний

25-15
балів

Задовільно

14-1
балів

Незадовільно

характер;
- окремі формулювання є нечіткими; міститься
інформація, котра не відноситься до змісту
екзаменаційного питання;
- зміст відповіді свідчить про прогалини у
знаннях з відповідного питання або ж про
невірне
розуміння
окремих
аспектів
поставленого питання;
- відповідь
викладена
недостатньо
аргументовано та/або з порушенням правил
логіки при поданні матеріалу;
- відповідь не містить аналізу проблемних
аспектів поставленого питання, свідчить про
недостатню
обізнаність
з
основними
науковими теоріями і концепціями, що
стосуються відповідного питання;
Студент взагалі не відповів на питання, або його
відповідь є неправильною, тобто містить грубі
змістовні помилки щодо принципових аспектів
поставленого питання. Аргументація відсутня
взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи
алогічною. Задача розв’язана невірно. Відповідь на
ситуативне завдання є необґрунтованою та
алогічною.

Орієнтовний перелік питань:

1.
Проблеми визначення поняття господарської діяльності.
2.
Правові проблеми класифікації господарських зобов’язань.
3.
Конституційне право на підприємницьку діяльність та його
реалізація.
4.
Проблеми навмисного невиконання господарських зобов’язань.
5.
Свобода підприємницької діяльності та її обмеження.
6.
Проблеми недійсності господарських договорів.
7.
Проблеми гармонізації українського господарського права та
комерційного права країн ЄС.
8.
Актуальні проблеми застосування норм ГПК України.
9.
Проблеми визначення організаційно-правових форм і видів
суб’єктів господарювання.
10. Актуальні проблеми відповідальності у господарських спорах:
юридична природа, умови та значення.
11. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах:
проблеми правового забезпечення.

12. Актуальні проблеми практики застосування позовної давності у
вирішенні господарських спорів.
13. Проблеми вдосконалення правового становища фізичних осібпідприємців.
14. Актуальні питання визнання правочинів (господарських договорів)
недійсними.
15. Правове становище неприбуткових організацій у сфері
господарювання.
16. Особливості практики вирішення справ у спорах щодо виконання
договірних зобов’язань, в т.ч. з виконання договорів про участь у фонді
фінансування будівництва та капітального будівництва житла
17. Правове
становище
суб’єктів
організаційно-господарських
повноважень.
18. Особливості практики розгляду справ у спорах, що виникають із
земельних відносин.
19. Господарські об’єднання як суб’єкти організаційно-господарських
повноважень: проблеми вдосконалення правового становища.
20. Особливості практики розгляду справ у спорах, що виникають із
корпоративних відносин.
21. Проблеми вдосконалення правового становища суб’єктів
внутрішньогосподарських відносин.
22. Особливості практики розгляду вирішення спорів, пов’язаних із
захистом прав інтелектуальної власності.
23. Проблеми правового регулювання приватизації майна державного
та комунального майна.
24. Особливості практики розгляду вирішення спорів про визнання
права власності.
25. Актуальні проблеми антимонопольно-конкурентне регулювання.
26. Особливості практики розгляду спорів, пов’язаних із застосуванням
конкурентного законодавства.
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