ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» З ДИСЦИПЛІНИ
«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

	Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу.
	Поняття та різновиди господарських правовідносин.

 Господарче забезпечення діяльності не господарюючих суб’єктів.
Методи правового регулювання господарських відносин.
Принципи господарського законодавства України.
Класифікація господарсько-правових актів.
Поняття власності, способи виникнення і припинення права власності.
Суб’єкти права загальнодержавної і комунальної власності.
Основні повноваження органів управління загальнодержавною власністю.
Нормативно-правове підґрунтя господарської діяльності.
	Поняття господарської діяльності та її кваліфікуючи ознаки.
	Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.
Господарські організації – суб’єкти господарювання.
Фізичні особи – суб’єкти господарювання.
Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика.
Поняття та види господарських товариств.
Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.
	Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.
	Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.

Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.
	Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністративних) засобів регулювання господарської діяльності.

Ліцензування господарської діяльності. 
Поняття неплатоспроможності та банкрутства. 
Підвідомчість та підстава порушення справи про банкрутство.
Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації.
Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
Цінні папери в господарській діяльності. Корпоративні права.
Поняття господарського зобов’язання. Основні види господарських зобов’язань.
Підстави виникнення господарських зобов’язань.
Поняття відповідальності в господарському праві.
Види відповідальності: загальна характеристика.
	Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності.
Поняття та види господарських договорів.
	Поняття та правові особливості підприємницького комерційного договору. 
	Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких договорів. Договірні повноваження структурних підрозділів господарських організацій.
	Форма та загальний порядок укладення господарських договорів. 
Поняття та правові особливості попереднього договору.
	Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських договорів неукладеними.
	Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки.
	Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.
	Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.
	Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.

Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови.
	Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності.
Правове регулювання інноваційної діяльності.
	Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання
Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування.
	Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та зловживання ним.

Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
	Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних ринків.
	Система органів, що здійснюють захист економічної конкуренції.




