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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів» 

 

 

Курс: V 

 

Спеціальність: право 

 

Форма проведення: дистанційна, тести в системі Moodle, ЕНК дисципліни 

 

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

 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

 

 

Критерії оцінювання: 

 

Екзаменаційне завдання для іспиту з дисципліни «Захист прав суб’єктів 

господарювання та споживачів» складається з 40 тестів. За кожну правильну 

відповідь студент може отримати максимально 1 бал. Тестові завдання можуть 

мати одну або декілька правильних відповідей. Максимальна кількість балів за 

вирішення тестових завдань 40. 

 

Студенту дозволяється здійсните лише одну спробу вирішення тестових завдань.  

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Державні гарантії захисту прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання.  

2. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 

3. Захист права власності та інших речових прав.  

4. Сутність досудового врегулювання господарського спору.  

5. Поняття та зміст претензії.  

6. Порядок пред’явлення претензії та її зміст.  

7. Система господарських судів України.  

8. Учасники господарського процесу.  

9. Порядок подання позовної заяви до господарського суду.  

10. Порядок вирішення спору у господарському суді. 

11. Поняття суб'єктів господарювання та їх види.  

12. Поняття учасників господарських правовідносин.  

13. Ознаки суб'єктів господарювання.  

14. Правовий статус суб'єктів організаційно-господарських повноважень. 



15. Порядок утворення суб'єктів господарювання та їх державна реєстрація. 

16. Ліквідація суб'єктів господарювання. 

17. Поняття споживача та його правовий статус.  

18. Право споживача на належну якість продукції.  

19. Гарантійні зобов’язання.  

20. Права споживача при обміні товару неналежної якості.  

21. Перелік товарів, що не підлягають обміну.  

22. Державна політика у сфері прав споживачів.  

23. Державна системи контролю за якістю товарів і послуг.  

24.  Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів. 

25. Знак відповідності технічним регламентам. 

26. Право споживачів на інформацію.  

27. Особливості досудового розгляду скарг споживачів.  

28. Особливості судового захисту прав споживачів. 

29. Поняття та види господарських зобов’язань. 

30. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  

31. Поняття та значення господарських договорів.  

32. Види господарських договорів за різними критеріями.  

33. Порядок укладання господарських договорів.  

34. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.  

35. Правові наслідки навмисного невиконання господарських зобов’язань. 

36. Поняття і значення відповідальності при порушенні прав суб’єктів 

господарювання.  

37. Підстави відповідальності у господарських правовідносинах.  

38. Види господарської відповідальності при порушенні прав суб’єктів 

господарювання.  

39. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 

40.  Штрафні санкції. 

41. Оперативно-господарські санкції. 

42.  Адміністративно-господарські санкції. 

43.  Відповідальність суб’єктів  господарювання за  порушення 

антимонопольного законодавства. 

44. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  

45. Нормативно-правова характеристика банкрутства.  

46. Захист прав кредиторів у процедурах банкрутства. 

47. Види судових процедур у справах про банкрутство для юридичних осіб. 

48. Види судових процедур у справах про банкрутство для фізичних осіб. 

49.  Правова характеристика рейдерства. 

50. Види рейдерства. 

51. Управління корпоративними правами. 

52. Корпоративний договір.  

53. Правові, економічні та технічні засоби протидії рейдерським атакам. 

54. Шляхи запобігання рейдерству. 

55. Захист прав суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.  

56. Захист прав суб’єктів господарювання у сфері рекреації.  

57. Захист прав суб’єктів господарювання в галузі зв’язку.  



58. Захист прав суб’єктів господарювання у сфері надання освітніх послуг.  

59. Захист прав суб’єктів господарювання у фінансовій  

60. Захист прав суб’єктів господарювання у страховій діяльності суб’єктів 

господарювання.  

61. Захист прав суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів.  

62. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні.  

63. Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

64. Захист прав суб’єктів господарювання при здійсненні податкового 

контролю. 

 

 


