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Питання для підготовки до іспиту  
 
1. Поняття, предмет і методи господарського права. 
2. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види. 
3. Господарське законодавство: поняття та ознаки 
4. Система господарського законодавства 
5. Господарсько-правові норми: поняття і види 
6. Поняття та види господарської діяльності 
7. Господарська діяльність: ознаки та принципи здійснення 
8. Види господарської діяльності 
9. Державне регулювання господарської діяльності 
10. Правовий режим ліцензування господарської діяльності 
11. Патентування в господарській сфері 
12. Квотування господарської діяльності 
13. Суб’єкти господарських правовідносин (господарського права) 
14. Суб’єкти господарювання 
15. Порядок утворення суб’єкта господарювання 
16. Державна реєстрація суб’єкта господарювання (юридичної особи) 
17. Державна реєстрація суб’єкта господарювання (фізичної особи) 
18. Припинення діяльності суб’єкта господарювання 
19. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів господарювання 

(юридичної особи) 
20. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів господарювання 

(фізичної особи)  
21. Поняття та ознаки підприємства 
22. Види та організаційно-правові форми підприємств 
23. Управління підприємством та його організаційна структура 
24. Майно підприємства 
25. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права 
26. Підприємства державної форми власності  
27. Підприємства комунальної форми власності 
28. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи 
29. Приватні підприємства 
30. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства 
31. Орендні підприємства 
32. Поняття та ознаки господарських товариств 
33. Поняття та види господарського товариства 
34. Установчі документи господарського товариства та державна реєстрація 
35. Майнова основа діяльності господарських товариств 
36.  Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств. 
37. Акція: поняття і юридичне значення. 
38. Правовий режим дивідендів. 
39. Порядок створення акціонерного товариства. 
40. Правове становище акціонерів. 
41. Управління акціонерним товариством. 



42.Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище. 
43.Органи товариств з обмеженою відповідальністю. 
44. Правове становище учасника товариства з обмеженою відповідальністю. 
45.Товариство з додатковою відповідальністю: поняття, правове становище. 
46. Повне товариство: поняття і правове становище. 
47. Правове становище учасників повного товариства. 
48. Порядок управління справами повного товариства. 
49. Командитне товариство: поняття і правове становище. 
50. Правове становище учасників командитного товариства. 
51. Порядок управління справами командитного товариства. 
52. Правове становище виробничого кооперативі. 
53. Правове становище членів виробничого кооперативу. 
54. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище. 
55. Поняття  і правове становище промислово-фінансових груп. 
56. Правовий статус холдингових компаній 
57. КМУ як суб’єкт організаційно-господарських повноважень 
58. Господарські міністерства, відомості як органи господарського 

управління 
59. Організаційно-господарські повноваження Фонду державного майна 

України 
60. Кредитні спілки у сфері господарювання 
61. Благодійні та неприбуткові організації 
62. Особисте селянське господарювання 
63. Майно у сфері господарювання та його правовий режим 
64. Право власності у сфері господарювання 
65. Похідні від права власності правові титули майна  
66. Загальні поняття відносини власності у сфері економіки 
67. Особливості правового режиму публічних форм власності 
68. Право приватно-колективної власності 
69. Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання 
70. Особливості використання прав інтелектуальної власності у сфері 

господарювання 
71. Загальні засади здійснення корпоративних прав 
72. Право власності, право повного господарського відання, право 

оперативного управління: зв’язок і відмінність. 
73.Правовий режим і структура майна підприємства. 
74.Правовий режим основних фондів та обігових коштів. 
75.Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів 

підприємства. 
76. Поняття та види цінних паперів 
77. Умови та порядок емісії та обігу цінних паперів 
78. Регулювання ринку цінних паперів 
79. Пайові цінні папери 
80. Боргові цінні папери 
81. Похідні цінні папери 



82. Товаророзпорядчі цінні папери 
83. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань 
84. Виконання господарських зобов’язань 
85. Припинення господарських зобов’язань 
86. Забезпечення виконання господарських зобов’язань 
87. Поняття, ознаки та функції господарського договору 
88. Класифікація господарських договорів. 
89. Порядок укладання господарських договорів. 
90. Форма та зміст господарського договору. 
91. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 
92. Механізми забезпечення належного виконання господарських договорів. 
93. Договори на реалізацію майна 
94. Договори на користування чужим майном 
95. Підрядні договори 
96. Транспортні договори 
97. Договір постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану 

мережу 
98. Договір підряду на проведення проектних і досліджу вальних робіт 
99. Поняття відповідальності в господарському праві. 
100. Поняття, ознаки та види господарсько-правової відповідальності 
101. Функції та принципи господарсько-правової відповідальності 
102. Підстави, межі та строки застосування господарсько-правової 

відповідальності 
103. Форми господарсько-правової відповідальності 
104. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних 

відносинах. 
105. Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідальності. 
106. Сплата неустойки як вид господарсько-правових санкцій. 
107. Господарсько-адміністративні штрафи. 
108. Господарсько-оперативні санкцій. 
109. Організаційно-господарські санкції. 
110. Конфіскація як вид господарсько-правових санкцій. 
111. Планово-госпрозрахункові (оціночні) санкції 
112. Функції відповідальності в господарському праві. 
113. Поняття і призначення правового регулювання конкуренції та 

монополістичної діяльності. 
114. Система законодавства про захист економічної конкуренції. 
115. Поняття та види конкуренції. 
116. Поняття та види монополії. 
117. Позитивні і негативні риси конкуренції та монополізму. 
118. Правове становище антимонопольних органів. 
119. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 
120. Види і прояви недобросовісної конкуренції. 
121. Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань). 



122. Організаційно-правові методи боротьби з порушеннями законодавства 
про захист економічної конкуренції. 

123. Майнова відповідальність за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції. 

124. Правове становище Антимонопольного комітету України 
125. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання 
126. Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств 
127. Поняття банкрутства та підстави застосування банкрутства 
128. Учасники провадження у справі про банкрутство 
129. Стадії провадження у справі про банкрутства 
130. Правове становище державного органу з питань банкрутства 
131. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство  
132. Наслідки визнання боржника банкрутом. 
133. Черговість задоволення вимог кредиторів. 
134. Мирова угода у справі про банкрутство. 
135. Припинення справи про банкрутство 
136. Поняття та форми господарсько-торговельної діяльності 
137. Поняття, ознаки та види бірж. 
138. Правове становище товарної біржі. 
139. Правила біржової торгівлі. 
140. Процедура проведення біржових торгів 
141. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладення. 
142. Правове становище фондової біржі. 
143. Поняття та ознаки комерційного посередництва 
144. Агентський договір 
145. Види транспорту, єдина транспортна система України 
146. Поняття та види капітального будівництва 
147. Способи та стадії капітального будівництва 
148. Правовідносини з капітального будівництва 
149. Загальні положення державного регулювання відносин у сфері 

капітального будівництва 
150. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва 
151. Будівельне законодавство 
152. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва 
153. Поняття інновацій та інноваційної діяльності 
154. Інноваційні правовідносини 
155. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності 
156. Система законодавства про інноваційну діяльність 
157. Характеристика учасників інноваційних відносин 
158. Поняття та види фінансової діяльності 
159. Банківська діяльність 
160. Страхування як вид господарської діяльності 
161. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами 
162. Аудиторська діяльність 



163. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії 
164. Договір комерційної концесії  
165. Система законодавства про комерційну концесію 
166. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності 
167. Учасники зовнішньоекономічної діяльності 
168. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності 
169. Система законодавства про зовнішньоекономічної діяльності 
170. Зовнішньоекономічний договір 
171. Поняття та види іноземних інвестицій 
172. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування  
173. Форми здійснення іноземних інвестицій 
174. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні 
175. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон 
176. Правовий режим концесійної діяльності 
177. Правовий режим господарювання у виключній (морській) економічній 

зоні України 
178. Прикордонний режим господарської діяльності 
179. Правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах 
180. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного 

господарства 
181. Спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного 

стану, надзвичайної екологічної ситуації 
182. Правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану 
   
 
  
 
 


