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Курс:III
Спеціальність:право
Форма проведення: письмова (тестування).
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:
Кількість
балів
1-40 балів

Значення оцінки

За кожну правильну відповідь на одне тестове питання 1 бал . У разі
двох і більше правильних відповідей на одне тестове питання,
відповіді повинні бути повні. У разі однієї правильної відповіді на
одне тестове питання, одна правильна відповідь. Студент вільно
володіє теоретичним матеріалом.
Орієнтовний перелік питань:
Господарське право:
1. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
2. Методи правового регулювання господарських відносин.
3. Загальна характеристика господарського законодавства.
4. Поняття, зміст та принципи підприємницької діяльності як виду господарської діяльності.
5. Зміст ліцензування господарської діяльності.
6. Зміст патентування господарської діяльності.
7. Зміст квотування господарської діяльності.
8. Підприємство як суб'єкт господарювання.
9. Види та організаційні форми підприємств.
10. Правовий статус державного та комунального підприємства.
11. Поняття унітарного підприємства.
12. Установчі документи підприємства.
13. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва.
14. Припинення діяльності суб'єктів господарювання.
15. Правовий статус господарських об'єднань.
16. Загальна характеристика правового становища господарських товариств.
17. Правовий статус кредитних спілок.
18. Промислово-фінансові групи: поняття та ознаки.
19. Правовий статус акціонерного товариства.
20. Порядок створення акціонерного товариства. Права та обов'язки акціонерів.
21. Правовий статус особистого селянського господарства.
22. Правовий режим акцій та дивідендів.
23. Органи управління в акціонерному товаристві.
24. Приватні підприємства: поняття та ознаки.
25. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

26. Права та обов'язки учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
27. Фермерське господарство: поняття та ознаки.
28. Правове становище повного товариства.
29. Громадяни як суб'єкти господарювання.
30. Правове регулювання діяльності командитного товариства.
31. Право державної власності в економіці України.
32. Виробничі кооперативи: поняття та ознаки.
33. Цінні папери та їх види.
34. Правовий статус господарської організації.
35. Право приватної власності в економіці України.
36. Поняття і особливі ознаки господарського договору.
37. Майно у сфері господарювання.
38. Право господарського відання.
39. Право оперативного управління.
40. Право оперативного використання майна
41. Функції господарського договору.
42. Порядок укладання господарських договорів.
43. Виконання господарських зобов'язань.
43. Оренда майна у сфері господарювання.
44. Лізинг у сфері господарювання.
45. Поставка та зберігання у сфері господарювання.
46. Відповідальність у господарському праві.
47. Комерційне посередництво у сфері господарювання.
48. Функції господарської відповідальності.
49. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
50. Штрафні санкції.
51. Адміністративно-господарські санкції.
52. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.
53. Порядок і умови визнання суб'єктів підприємництва банкрутами.
54. Законодавство про банкрутство.
55. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств.
56. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.
57. Процедури, які застосовуються до неплатоспроможного боржника.
58. Наслідки визнання боржника банкрутом.
59. Поняття і функції ціни.
60. Види цін і порядок їх встановлення.
61. Контроль за додержанням дисципліни цін.
62. Правовий статус Антимонопольного комітету України.
63. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.
64. Недобросовісна конкуренція; правове регулювання.
65. Приватизаційний процес: поняття та зміст.
66. Монопольне становище на ринку певного товару.
67. Концесійна діяльність та концесійний договір.
68. Поняття і цілі приватизації. Реприватизація.
69. Об'єкти та суб'єкти приватизації.
70. Державна програма приватизації.
71. Договірні відносини приватизації.
72. Поняття, види та правове становище банків.
73. Поняття та види кредиту. Кредитний договір.
74. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.
75. Поняття та функції біржі.
76. Правовий статус фондової біржі.
77. Правовий статус товарної біржі.
78. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

79. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
80. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
81. Відповідальність за порушення економічної конкуренції.
82. Правовий режим іноземних інвестицій.
83. Поняття і види спеціальних (вільних) економічних зон.
84. Спеціальні режими господарської діяльності.
85. Інноваційна діяльність як вид господарської діяльності.
86. Підрядні відносини у капітальному будівництві.
87. Поняття аудиторської діяльності.
88. Страхування у сфері господарювання.
89. Транспортна діяльність як вид господарської діяльності.
90. Кредитно-фінансова діяльність як вид господарської діяльності.
Господарське процесуальне право:
1. Історія становлення і розвитку господарського суду України.
2. Система господарських судів України.
3. Завдання і функції господарських судів.
4. Місцеві господарські суди: склад і повноваження.
5. Апеляційні господарські суди: склад і повноваження.
6. Верховний суд: структура, склад і повноваження.
7. Статус судді господарського суду.
8. Суддя господарського суду: призначення, звільнення, повноваження.
9. Право на звернення до господарського суду.
10. Поняття господарського процесу як науки, як дисципліни, як галузі.
11. Загальні положення господарського процесуального права.
12. Стадії господарського процесу.
13. Господарські процесуальні відносини.
14. Принципи господарського процесу і господарського процесуального права.
15. Господарське процесуальне право – наука й навчальна дисципліна.
16. Джерела господарського процесуального права.
17. Основні положення досудового врегулювання господарського спору.
18. Поняття та види підвідомчості і підсудності.
19. Передача справ з одного господарського суду до іншого.
20. Склад господарського процесу і господарського суду.
21. Сторони господарського процесу.
22. Процесуальний статус судді господарського суду.
23. Процесуальне правонаступництво.
24. Залучення до участі у справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача.
25. Треті особи в господарському процесі.
26. Участь в господарському процесі прокурора.
27. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі.
28. Представництво в господарському процесі.
29. Поняття доказування.
30. Поняття і види доказів.
31. Належність і допустимість доказів.
32. Витребування і повернення доказів.
33. Призначення і проведення судової експертизи.
34. Висновок судового експерта.
35. Поняття і види судових витрат.
36. Судовий збір: поняття та види.
37. Поняття і види процесуальних строків.
38. Наслідки пропуску процесуального строку.
39. Зупинення та перерив процесуальних строків.
40. Відновлення та продовження процесуальних строків.
41. Встановлення, обчислення та закінчення процесуальних строків.

42. Поняття і елементи позову.
43. Забезпечення позову.
44. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.
45. Порядок подання позову та наслідки його порушення.
46. Позовна заява, її форма та зміст.
47. Прийняття позовної заяви і засади до відмови в її прийнятті.
48. Значення підготовки справи до господарського розгляду.
49. Процесуальні дії судді по підготовці справи до розгляду.
50. Порядок і строк розгляду справи.
51. Підстави зупинення провадження у справі.
52. Підстави припинення провадження у справі.
53. Закінчення провадження по справі без винесення рішення.
54. Поняття та види судових рішень господарського суду.
55. Рішення господарського суду: поняття, зміст і порядок прийняття.
56. Ухвала господарського суду: поняття, зміст і порядок винесення.
57. Постанова господарського суду: поняття, зміст і порядок прийняття.
58. Додаткове рішення, ухвала.
59. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.
60. Порушення процесу перевірки судових рішень в апеляційному порядку.
61. Порядок подання апеляційної скарги (подання). Відзив.
62. Прийняття апеляційної скарги (подання) та її повернення.
63. Розгляд апеляційної скарги (подання).
64. Повноваження апеляційної інстанції.
65. Порушення процесу перегляду судових рішень у касаційному порядку.
66. Порядок подання касаційної скарги (подання). Відзив.
67. Прийняття касаційної скарги (подання) та її повернення.
68. Розгляд касаційної скарги (подання).
69. Повноваження касаційної інстанції.
70. Право та підстави касаційного оскарження до Верховного Суду України.
71. Перегляд у касаційному порядку постанов Верховного суду.
72. Повноваження Верховного Суду України при касаційному перегляді постанов
Верховного суду.
73. Постанова Верховного Суду України: характеристика та вимоги.
74. Поняття перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.
75. Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
76. Виконавче провадження – завершальна стадія господарського процесу.
77. Суддя господарського на стадії виконання судового рішення.
78. Загальні умови виконання судових рішень господарського суду.
79. Відстрочка або розстрочка виконання рішення господарського суду.
80. Зміна способу та порядку виконання судового рішення.
81. Зупинення виконання судового рішення.
82. Провадження у справах про банкрутство.
83. Учасники процедури банкрутства.
84. Судові процедури банкрутства.
85. Третейське вирішення господарських спорів.
86. Поняття і види третейських судів.
87. Порядок розгляду господарських спорів третейським судом.
88. Правове становище міжнародного комерційного арбітражу.
89. Розгляд спорів міжнародним комерційним арбітражем.
90. Досудове врегулювання господарських спорів.
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