
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по предмету  

“Правові основи підприємницької діяльності”. 
1. Соціально-економічні та правові фактори виникнення 

підприємницьких правовідносин в Україні, їх співвідно-
шення з цивільно-правовими відносинами. 

2. Поняття, предмет і структура юридичної науки та на-
вчального курсу “Правові основи підприємницької дія-
льності”. 

3. Поняття правових відносин, що регулюються підприєм-
ницьким правом. 

4. Види і принципи підприємницької діяльності. 
5. Джерела правового регулювання підприємницької дія-

льності. 
6. Державне регулювання економічних процесів. 
7. Методи державного регулювання підприємницької та 

комерційної діяльності. 
8. Ліцензування та його види. 
9. Дотації і субсидії як метод державного регулювання 

підприємницької діяльності. 
10. Методи державного регулювання у сфері малого під-

приємництва. 
11. Поняття і значення банкрутства. 
12. Зовнішнє управління майном. 
13. Черговість задоволення претензій кредиторів. 
14. Поняття законності і її основні принципи. 
15. Способи і види захисту прав суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
16. Нотаріальний, адміністративний, судовий захист прав 

власності. 
17. Підсудність, підвідомчість господарських спорів. 
18. Поняття, суть та функції юридичної відповідальності за 

господарські правопорушення. 
19. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 
20. Поняття, принципи та предмет бухгалтерського обліку. 
21. Облік засобів виробництва та їх джерел, як об’єктів 
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забезпечення фінансово-господарської діяльності. 
22. Облік об’єктів, що складають господарську діяльність 

підприємства. 
23. Завдання та методи бухгалтерського обліку. 
24. Рахунки та подвійне відображення фінансово-

господарських операцій. 
25. Правові основи аудиторської діяльності. 
26. Поняття монополізму. 
27. Монопольна ціна. Основні законодавчі акти, які регу-

люють антимонопольну діяльність. 
28. Правове становище антимонопольного комітету. 
29. Недобросовісна конкуренція, об’єктивна необхідність 

обмеження монополізму. 
30. Відповідальність за порушення антимонопольного зако-

нодавства. 
31. Розгляд справ про порушення антимонопольного зако-

нодавства. 
32. Суб’єкти підприємницьких правовідносин. 
33. Свобод а підприємницької діяльності. 
34. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
35. Принципи підприємницької діяльності. 
36. Умови здійснення підприємництва. 
37. Предмет регулювання господарського права. 
38. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. 
39. Метод й господарського права.  
40. Громадяни як суб’єкти підприємницького права. 
41. Особливості правового положення індивідуальних під-

приємців. 
42. Поняття господарського товариства. 
43. Характеристика товариства з обмеженою відповідальні-

стю. 
44. Характеристика акціонерного товариства. 
45. Характеристика товариства з повною відповідальністю. 
46. Характеристика товариства з додатковою відповідальні-

стю. 
47. Характеристика Командитного товариства.  
48. Поняття угоди. Права і обов’язки сторін. Форма угоди.  
49. Основні принципи приватизації. 
50. Які види діяльності підлягають ліцензуванню. 
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