Питання до комплексного міждисциплінарного державного іспиту з
«Господарського права» та «Судочинства в господарських судах»
(2016-2017 н.р.)
«Господарське право»
1. Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод
господарського права України.
2. Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у
сфері господарювання.
3. Система господарського законодавства України. Напрямки модернізації
господарського законодавства.
4. Правовий господарський порядок.
5. Економічна політика держави, її напрями. Господарсько-правовий
механізм реалізації економічної політики держави.
6. Державне регулювання господарської діяльності.
7. Система засобів державного регулювання господарської діяльності.
8. Державне замовлення.
9. Ліцензування, патентування та квотування в господарській діяльності.
10. Технічне регулювання в сфері господарювання.
11. Спеціальні режими господарювання.
12. Державно-приватне партнерство.
13. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. Комерційна та
некомерційна господарська діяльність.
14. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів господарювання.
15. Фізичні особи – суб’єкти господарювання.
16. Поняття та види господарських організацій.
17. Підприємство та його види. Поняття організаційно-правової форми
суб’єкта господарювання.
18. Підприємства унітарного типу.
19. Підприємства корпоративного типу.
20. Поняття та види господарських товариств.
21. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з
іншими формами господарських товариств).
22. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
23. Поняття та види кооперативів. Виробничий кооператив.
24. Холдингові кампанії.
25. Речові права у сфері господарювання: право власності, право
господарського відання, право оперативного управління та інші.
26. Використання у господарській діяльності прав на об’єкти
інтелектуальної власності.
27. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських
договорів.
28. Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору
приєднання.
29. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

30. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Підстави
припинення господарських зобов’язань.
31. Форми і види господарсько-правової відповідальності.
32. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
33. Адміністративно-господарські санкції.
34. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
35. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.
36. Стадії провадження у справах про банкрутство.
37. Санація у справі про банкрутство.
38. Ліквідація. Підстави прийняття постанови про банкрутство. Черговість
задоволення вимог кредиторів.
39. Поняття економічної конкуренції. Законодавство України про захист
економічної конкуренції.
40. Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та
компетенція.
41. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. Зловживання
монопольним становищем на ринку.
42. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.
43. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.
44. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування,
органів адміністративно-господарського управління та контролю.
45. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
46. Поняття суб’єктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що
здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій.
47. Торгівельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види
торгівлі та торгівельної діяльності.
48. Ліцензування та патентування торгівельної діяльності.
49. Порядок обліку торгівельних операцій.
50. Поняття та види фінансових послуг.
51. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг. Інші регулятори ринку.
52. Коло суб'єктів, що мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та
ліцензування діяльності фінансових установ.
53. Заходи впливу, що застосовуються у разі порушення законодавства, що
регулює діяльність з надання фінансових послуг.
54. Поняття банківської системи України, її структура.
55. Форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного
банку України та його повноваження. Індикативне та адміністративне
регулювання банківської діяльності.
56. Система банківських операцій.
57. Комерційний банк як суб’єкт господарювання.
58. Кредитні операції банків.
59. Поняття страхової діяльності. Суб’єкти ринку страхових послуг.

60. Компетенція уповноважених органів в сфері нагляду за здійсненням
страхової діяльності.
61. Правові особливості договору страхування.
62. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та
регулятори.
63. Цінні папери та їх класифікація.
64. Державне регулювання фондового ринку. Державна комісія з фондового
ринку та цінних паперів.
65. Види професійної діяльності на фондовому ринку.
66. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з
підприємницькою та господарською діяльностями.
67. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій.
68. Поняття та класифікація інвестиційних договорів.
69. Поняття спільного інвестування та його інститутів.
70. Правове регулювання іноземного інвестування.
«Судочинство в господарських судах»
1. Система господарських судів України.
2. Господарське судочинство: поняття та характерні риси.
3. Джерела господарського судочинства.
4. Стадії господарського судочинства.
5. Поняття принципів господарського судочинства, їх система.
6. Склад господарського суду. Відвід судді
7. Склад учасників господарського судочинства.
8. Сторони господарського судочинства. Права та обов’язки сторін
9. Співучасть в господарському судочинстві.
10. Процесуальне правонаступництво.
11.Треті особи в господарському судочинстві.
12. Представники сторін і третіх осіб.
13. Участь прокурора в господарському судочинстві.
14. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств,
установ, організацій, державних та інших органів
15. Підвідомчість справ господарським судам.
16. Поняття та види підсудності справ господарському суду.
17. Виключна підсудність справ.
18. Передача справи з одного господарського суду до іншого господарського
суду.
19. Поняття доказування в господарському судочинстві.
20. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
21. Поняття і види доказів в господарському судочинстві. Належність і
допустимість доказів.
22. Письмові докази і порядок їх дослідження.
23. Речові докази і порядок їх дослідження.
24. Призначення і проведення судової експертизи. Висновок судового
експерта.

25. Запобіжні заходи (поняття, підстави, види)
26. Процесуальний порядок вжиття запобіжних заходів
27. Судовий збір: поняття, платники, розмір ставок судового збору. Порядок
сплати судового збору.
28. Витрати на окремі процесуальні дії: види і порядок сплати.
29. Поняття та види процесуальних строків в господарському судочинстві.
Відновлення та продовження процесуальних строків.
30. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків.
31. Передумови права на пред’явлення позову.
32. Форма і зміст позовної заяви.
33. Порядок подання позовної заяви.
34. Відмова у прийнятті позовної заяви.
35. Підстави повернення позовної заяви.
36. Підготовка справи до судового розгляду.
37. Підстави та способи забезпечення позову.
38. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами.
39. Відкладення розгляду справи, перева в засіданні.
40. Зупинення провадження у справі та його поновлення.
41. Припинення провадження у справі.
42. Залишення позову без розгляду.
43. Поняття та види судових постанов.
44. Процесуальний порядок прийняття рішення. Права господарського суду
щодо прийняття рішення
45. Вимоги, яким повинно відповідати рішення господарського суду.
46. Засоби усунення недоліків рішення господарським судом, який його
постановив.
47. Ухвала господарського суду (поняття, зміст, види).
48. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.
49. Загальна характеристика апеляційного провадження у господарському
судочинстві.
50. Повноваження апеляційної інстанції.
51. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
52. Загальна характеристика касаційного провадження у господарському
судочинстві.
53. Повноваження суду касаційної інстанції.
54. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Повноваження
Верховного Суду України.
55. Підстави і порядок перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами.
56. Загальна характеристика виконання постанов господарського суду.
Учасники виконавчого провадження.
57. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання.
58. Поворот виконання рішення, постанови.
59. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів

60. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення
третейського суду
61. Підсудність судам справ за участю іноземних суб’єктів господарювання.
62. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного
суду або іншого компетентного органу іноземної держави
63. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів.
64. Визнання і виконання рішень іноземних арбітражних (господарських)
судів.
65. Загальна характеристика провадження у справах про банкрутство.
66. Особливості провадження у справах про банкрутство окремих категорій
суб’єктів підприємницької діяльності
67. Особливості розгляду справ за заявами органів Антімонопольного
комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими
актами до їх компетенції
68. Особливості розгляду справ, що виникають з корпоративних відносин у
сорах між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером).
69. Особливості розгляду справ у спорах між господарським товариством та
його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої
припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою
господарському товариству її діями (бездіяльністю).
70. Особливості розгляду справ у спорах, що виникають із земельних
відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності.

