КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра публічного та приватного права
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Порівняльне господарське право»

Курс: ІІ (денна форма)
Спеціальність: міжнародне право
Форма проведення: письмова (тестування).
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:
Оцінка за
Кількість балів національною
Значення оцінки
шкалою
37-40 балів

Відмінно

36-26 балів

Добре

25-15 балів

Задовільно

14-1 балів

Незадовільно

Допущено не більше 4 помилок у тестових завданнях.
Відповіді повні. Студент вільно володіє теоретичним
матеріалом.
Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях.
Відповіді повні, з незначними неточностями. Студент
володіє теоретичним матеріалом.
Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях.
Відповіді з суттєвими неточностями. Студент володіє
теоретичним матеріалом на низькому рівні.
Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях.
Відповіді з суттєвими неточностями. Студент не володіє
теоретичним матеріалом.

Орієнтовний перелік питань:
1. Основні правові системи сучасності.
2. Зміст порівняльного господарського права.
3. Джерела гоподарського права зарубіжних країн.
4. Поняття господарського права та господарської діяльності в системах права зарубіжних країн.
5. Учасники відносин у сфері господарювання в системах права зарубіжних країн.
6. Юридичні особи приватного права в системах права зарубіжних країн
7. Юридичні особи публічного права в системах права зарубіжних країн
8. Державне регулювання господарської діяльності в системах права зарубіжних країн.
9. Засоби державного регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах.
10. Органи державного регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах.
11. Монополізм в системах господарського права зарубіжних країн.
12. Визначення ознак монопольного становища в зарубіжних країнах.
13. Економічна конкуренція в системах права зарубіжних країн.
14. Порушення, які кваліфікуються як недобросовісна конкуренція на прикладі зарубіжних країн.
15. Спільні характеристики видів порушень, які кваліфікуються як недобросовісна конкуренція в
Україні та зарубіжних країнах.
16. Ліцензування видів господарської діяльності в зарубіжних країнах.
17. Особливості видів діяльності, що підлягають ліцензуванню в Україні та зарубіжних країнах.
18. Повноваження органів контролю у сфері ліцензування в Україні та інших країнах
19. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення у сфері ліцензування в Україні та
інших країнах.

20. Відповідальність органів ліцензування за порушення у сфері ліцензування в Україні та інших
країнах.
21. Державний фінансовий контроль суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах.
22. Особливості державного фінансового контролю суб’єктів господарювання в Україні та інших
країнах.
23. Органи, що здійснюють державний фінансовий контроль в зарубіжних країнах.
24. Повноваження органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в зарубіжних країнах.
25. Види контролю суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах.
26. Оподаткування та податковий контроль суб’єктів господарювання на прикладі зарубіжних
країн.
27. Спільні та відмінні риси системи оподаткування та податковий контроль суб’єктів
господарювання в Україні та інших країнах.
28. Особливості податкового контролю суб’єктів господарювання в Україні та інших країнах.
29. Органи, що здійснюють податковий контроль суб’єктів господарювання в зарубіжних країнах.
30. Повноваження органів, що здійснюють податковий контроль в зарубіжних країнах.

Зразки тестів з екзаменаційного завдання:
1. За законодавством США, яким буде наслідок, якщо під час проведення податкового контролю
платника податків буде з'ясовано, що він винен суму податків, більшу від задекларованої
платник податків сплатить донараховану суму
платник податків сплатить донараховану суму, пеню
платник податків сплатить донараховану суму, пеню, відсоткову ставку
2. Яка господарська діяльність кваліфікується як монопольна?
коли суб’єктом господарювання досягнуто домінуючого становища на ринку
коли у суб’єкта господарювання немає жодного конкурента на ринку
коли у суб'єкта господарювання відсутня значна конкуренція на
ринку внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо
закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів
3. Яка країна запровадила податок на додану вартість?
Велика Британія
Франція
ФРН
США
4. Зазначте систему державних фінансів Великобританії
бюджет центрального уряду, місцеві бюджети, спеціальні позабюджетні фонди, фінанси
державних корпорації
бюджет центрального уряду та місцеві бюджети
бюджет центрального уряду, спеціальні позабюджетні фонди, фінанси державних
корпорації
5. Зазначте ознаки, які притаманні юридичній особі
наявність відокремленого майна
самостійна участь в цивільному обороті
набуття прав та обов'язків
здатність бути позивачем та відповідачем
здатність нести майнову відповідальність
6. Який правовий акт став відліковою точкою початку розвитку антимонопольного законодавства в
США?
Закон Шермана
Закон про Федеральну торгову комісію
Закон Робінсона-Петмана
7. Які вирізняють способи створення юридичних осіб

дозвільний
явочний
нормативно-явочний
8. Оберіть ознаки юридичних осіб публічного права
виникають на підставі публічно-правового акту (закону, адміністративного акту)
як правило, наділені владними повноваженнями
виникають на основі приватно-правового акту (установчого договору)
матеріальну основу діяльності створюють приватні особи
реалізують цілі приватного характеру
реалізують суспільно корисні цілі
9. Відповідно до законодавства США, якщо суб'єктами господарювання - підприємцями укладено
договір купівлі-продажу, яким визначено, що покупець зобов'язується і надалі мати справу тільки
з даним конкретним продавцем, то ...
вказаний договір може бути визнаним незаконним, оскільки його умовами передбачена
відмова від використання аналогічних (чи ідентичних) товарів інших продавців, що є
обмеженням конкуренції
вказаний договір є правомірним, оскільки встановлені ексклюзивні права продавця
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