
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС» 

(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 Право) 

 

Господарське право (загальна та особлива частини) 

1. Поняття, предмет та метод господарського права.  

2. Поняття та види господарської діяльності.  

3. Поняття господарського законодавства, його ознаки. Система 

господарського законодавства.  

4. Джерела господарського права. 

5. Господарсько-правові норми: поняття та види.  

6. Господарські правовідносини.  

7. Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та види.  

8. Класифікація суб’єктів господарювання. 

9. Фізичні особи - підприємці, як суб'єкти господарського права.  

10. Підприємство, як суб’єкт господарського права.  

11. Правове становище державних підприємств.  

12. Порядок створення підприємств. Установчі документи підприємств.  

13. Припинення діяльності підприємств: підстави та порядок припинення.  

14. Поняття та види господарських товариств.  

15. Поняття акціонерного товариства та його типи.  

16. Порядок створення акціонерного товариства.  

17. Правовий режим акцій.  

18. Правовий режим дивідендів.  

19. Управління акціонерним товариством.  

20. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.  

21. Спільні та відмінні риси приватного акціонерного товариства і товариства з 

обмеженою відповідальністю.  

22. Правове становище виробничого кооперативу.  

23. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття та правий статус. 

24. Повне товариство: поняття та правовий статус.  

25. Командитне товариство: поняття та правовий статус.  

26. Поняття господарського об’єднання. Види господарських об’єднань.  

27. Правовий статус холдингової компанії.  

28. Форми державного регулювання господарської діяльності. 

29. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті. 

30. Правовий режим майна державних підприємств.  

31. Відмінність між правом господарського відання та правом оперативного 

управління.  

32. Господарське зобов’язання: поняття та види. 

33. Майново-господарські та організаційно-господарські зобов’язання. 

34. Підстави виникнення господарських зобов’язань.  

35. Господарський договір: поняття та особливі ознаки.  

36. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України.  

37. Порядок укладання господарського договору.  

38. Зміст господарського договору. Форма господарського договору.  

39. Виконання господарських договорів Порядок зміни та розірвання 

господарських договорів.  

40. Зовнішньоекономічні контракти: поняття, основні ознаки.  



41. Поняття лізингу. Види лізингу.  

42. Договір поставки: поняття та істотні умови.  

43. Договір франчайзингу: поняття, основні ознаки.  

44. Міжнародні правила "Incoterms": поняття та характеристика. Застосування 

"Incoterms" на території України. 

45. Поняття і ознаки господарсько-правової відповідальності.  

46. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних 

відносинах.  

47. Види адміністративно-господарських санкцій. 

48. Підстави господарсько-правової відповідальності.  

49. Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Наслідки визнання боржника 

банкрутом.  

50. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.  

51. Відповідальність за порушення Антимонопольного законодавства.  

52. Поняття і види бірж. Правове становище товарної біржі.  

53. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.  

54. Правове становище фондової біржі.  

55. Поняття та форми іноземних інвестицій. Гарантії захисту прав іноземних 

інвесторів.  

56. Поняття і види вільних економічних зон. Порядок створення та ліквідації 

вільних економічних зон.  

57. Особливості правового регулювання господарської діяльності у вільних 

економічних зонах. 

58. Договір перевезення вантажів: поняття та істотні умови. 

59. Договір підряду на капітальне будівництво: поняття та істотні умови. 

60. Договори, що укладаються в сфері банківської діяльності. 

61. Агентський договір: поняття та істотні умови. 

62. Страхування в сфері господарювання. Види страхування. 

63. Договір страхування: порядок укладання та істотні умови. 

64. Договір оренди майна: поняття та істотні умови. 

65. Договір енергопостачання: поняття та істотні умови. 

 

Господарське процесуальне право 

1. Поняття та предмет господарського процесуального права як галузі права. 

2. Поняття, завдання, види та стадії господарського судочинства. 

3. Поняття та система принципів господарського судочинства. 

4. Предметна, суб’єктна та інстанційна юрисдикція господарських судів. 

5. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

6. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді). 

7. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки учасників справи. 

8. Сторони у судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та обов’язки. 

9. Процесуальна співучасть. Залучення до участі у справі співвідповідача.  

10. Заміна неналежного відповідача. 

11. Треті особи в господарському судочинстві. Види третіх осіб та їх процесуальне 

становище. 

12. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

13. Поняття і види представництва у судовому процесі. 

14. Склад інших учасників судового процесу. 

15. Поняття та ознаки доказів у судовому процесі. 

16. Види доказів.  

17. Письмові та речові докази в господарському судочинстві. 



18. Електронні докази в господарському судочинстві. 

19. Підстави звільнення від доказування. 

20. Забезпечення доказів. 

21. Поняття процесуальних строків та їх види. Поняття та види судових витрат. 

22. Поняття і види заходів процесуального примусу. 

23. Наказне провадження: поняття та особливості. 

24. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 

25. Порядок скасування судового наказу в наказному провадженні. 

26. Забезпечення позову. Підстави та заходи забезпечення позову. 

27. Заяви по суті справи, їх види. 

28. Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. 

29. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті 

провадження у справі. 

30. Відкриття провадження у справі. Підготовче провадження. 

31. Завдання і строки розгляду справи по суті. 

32. Поняття та види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 

33. Особливості розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження. 

34. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції. 

35. Право апеляційного оскарження. Строк на апеляційне оскарження.  

36. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

37. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. 

38. Касаційний розгляд. Повноваження суду касаційної інстанції. 

39. Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

40. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

 


