КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра публічного та приватного права

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів»
Курс: V
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.
Державні гарантії захисту прав і законних інтересів суб'єктів
господарювання.
2.
Види господарських договорів за різними критеріями.
3.
Способи захисту права власності та інших речових прав.
4.
Порядок укладання та виконання господарських договорів.
5.
Сутність досудового врегулювання господарського спору.
6.
Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
7.
Поняття та зміст претензії.
8.
Правові наслідки навмисного невиконання господарських
зобов’язань.
9.
Порядок пред’явлення претензії та її зміст.
10. Поняття і значення відповідальності при порушенні прав суб’єктів
господарювання.
11. Система господарських судів України.
12. Підстави відповідальності у господарських правовідносинах.
13. Учасники господарського процесу.

14. Види господарської відповідальності при порушенні прав суб’єктів
господарювання.
15. Порядок подання позовної заяви до господарського суду.
16. Види санкцій за правопорушення у сфері господарювання при
порушенні прав суб’єктів господарювання: відшкодування збитків у сфері
господарювання; штрафні та оперативно-господарські санкції; адміністративногосподарські санкції; відповідальність
суб’єктів
господарювання
за
порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
17. Порядок вирішення спору у господарському суді.
18. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
19. Поняття суб'єктів господарювання та їх види.
20. Нормативно-правова характеристика банкрутства.
21. Поняття учасників господарських правовідносин.
22. Досудовий захист та захист учасників процедури банкрутства у
суді.
23. Ознаки суб'єктів господарювання.
24. Захист учасників процедури банкрутства на стадіях: а)
розпорядження майном боржника; б) санації; в) ліквідації; г) мирової угоди.
25. Правовий
статус
суб'єктів
організаційно-господарських
повноважень.
26. Особливості захисту прав суб’єктів господарювання при порушенні
їх прав на кожній стадії процедури банкрутства.
27. Порядок утворення суб'єктів господарювання та їх державна
реєстрація.
28. Поняття рейдерства.
29. Реорганізація та ліквідація суб'єктів господарювання.
30. Корпоративні права громадян, суб’єктів господарювання та
держави.
31. Поняття споживача та його правовий статус.
32. Акціонери як постраждалі та порушники при рейдерстві.
33. Право споживача на належну якість продукції.
34. Види акціонерів.
35. Гарантійні зобов’язання.
36. Порядок емісії акцій та торгівлі цінними паперами в Україні.
37. Права споживача при обміні товару неналежної якості. Перелік
товарів, що не підлягають обміну.
38. Організація роботи органів управління та контролю господарських
товариств та господарських об’єднань.
39. Державна політика у сфері прав споживачів.
40. Види рейдерських посягань.
41. Державна системи контролю за якістю товарів і послуг.
42. Правові, економічні та технічні засоби протидії рейдерським атакам
з боку держави та суб’єктів господарювання.
43. Право споживачів на інформацію.
44. Шляхи запобігання рейдерству.
45. Особливості досудового розгляду скарг споживачів.
46. Захист прав суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

47. Поняття, види, форми та підстави виникнення господарських
зобов’язань.
48. Захист прав суб’єктів господарювання у сфері рекреації.
49. Поняття та значення господарських договорів.
50. Захист прав суб’єктів господарювання в галузі зв’язку.
51. Захист прав суб’єктів господарювання у фінансовій, страховій
діяльності суб’єктів господарювання.
52. Регулювання ведення бухгалтерського обліку та здійснення
аудиторської діяльності в Україні.
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