


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма  фахового  випробування  зі  спеціальності  081  «Право»  є

нормативним  документом  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,

який розроблено кафедрою публічного та приватного права Факультету права та

міжнародних  відносин  на  основі  ОПП  магістра  галузі  знань  08  «Право»

спеціальності 081  «Право». Програму розроблено з урахуванням рекомендацій

Міністерства освіти і науки України.
Фахове  випробування  проводиться  за  основними  дисциплінами

навчального  плану  підготовки  фахівців  на  базі  здобутого  освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Програма  визначає  перелік  питань,  обсяг,  складові  та  технологію

оцінювання  знань  абітурієнтів  під  час  вступу  на  п’ятий  курс  спеціальності

081«Право».
Мета фахового випробування – перевірка рівня теоретичної та практичної

підготовки  абітурієнтів  на  базі  здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня

«бакалавр» і його відповідності вимогам, що висуваються до рівня підготовки

студента 5 курсу спеціальності 081«Право».
Фахове  випробування  проводиться  в  усній  формі.  Білет  містить  три

питання із переліку основних тем програми. Час для підготовки перед усною

відповіддю на питання білету – 30 хвилин.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
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90 – 100 A Виставляється  за  глибокі  знання
навчального  матеріалу,  що  міститься  в
основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах; вміння аналізувати
явища,  які  вивчаються,  у  їхньому
взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно;
логічно  і  послідовно  відповідати  на
поставлені запитання; вміння застосовувати
теоретичні  положення  під  час  розв'язання
практичних задач.

82 – 89 В Виставляється  за  ґрунтовні  знання
навчального  матеріалу,  аргументовані
відповіді  на  поставлені  запитання;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язування практичних задач.

75 – 81 C Виставляється за міцні знання навчального
матеріалу,  аргументовані  відповіді  на
поставлені  запитання,  які,  однак,  містять
певні  (несуттєві)  неточності;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язання практичних задач.

69 – 74 D Виставляється  за  посередні  знання
навчального матеріалу, мало аргументовані
відповіді, слабке застосування теоретичних
положень  при  розв’язанні  практичних
задач.

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального
матеріалу, неточні  або  мало  аргументовані
відповіді, з порушенням послідовності його
викладання,  за  слабке  застосування
теоретичних  положень  при  розв’язанні
практичних задач.

1 – 59 FX Виставляється за незнання значної частини
навчального  матеріалу,  істотні  помилки  у
відповідях  на  запитання,  невміння
орієнтуватися  під  час  розв'язання
практичних  задач,  незнання  основних
фундаментальних положень.



ПРОГРАМА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Джерела конституційного права України.  Поняття і  основні  юридичні

властивості Конституції України. Поняття конституційно-правового статусу

особи  в  Україні.  Права,  свободи  та  обов’язки  людини  і  громадянина  в

Україні.  Підстави  набуття  та  припинення  громадянства  України.  Поняття

прямого  народовладдя.  Виборчий  процес  і  його  стадії.  Поняття  і  види

референдумів в Україні. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої

влади в Україні. Функції і повноваження Верховної Ради України. Поняття

статусу  народного  депутата  України.  Повноваження  і  форми  діяльності

народного  депутата  України.  Загальна  характеристика  правового  статусу

Президента  України.  Функції  та  повноваження  Президента  України.

Правовий  статус  Ради  національної  безпеки  і  оборони  України.  Поняття

виконавчої влади і система її  органів.  Кабінет Міністрів України – вищий

орган у системі органів виконавчої влади. Міністерства та інші центральні

органи  виконавчої  влади.  Конституційний  Суд  України  –  єдиний  орган

конституційної юрисдикції в Україні. Суди – виключні органи правосуддя в

Україні.  Система  судів  загальної  юрисдикції,  їх  функції  і  повноваження.

Поняття правового статусу прокуратури України. Поняття територіального

устрою України. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у

складі  України.  Поняття і  принципи місцевого самоврядування  в  Україні.

Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування в Україні.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття та  основні  риси  публічного управління.  Принципи публічного

управління.  Система  адміністративного  права.  Поняття  механізму

адміністративно-правового регулювання, його складові частини, обов’язкові та

факультативні. Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження

адміністративно-правових норм.



Поняття адміністративно-правових відносин. Суб’єкти адміністративного

права  та  їх  система.  Складові  адміністративної  правосуб’єктності.

Адміністративна правоздатність.  Адміністративна дієздатність.  Конституційне

закріплення правового статусу Президента України. Органи виконавчої влади та

органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права України.

Поняття  державної  служби  і  державного службовця.  Поняття  посади  і

посадової особи. Класифікація посад державних службовців. Ранги державних

службовців.  Особливості  адміністративно-правового  статусу  державних

службовців. Проходження державної служби. Адміністративна правоздатність і

адміністративна  дієздатність  державних  службовців.  Підстави  припинення

державної  служби.  Контроль  і  нагляд  як  засіб  забезпечення  законності  в

державному управлінні. Звернення громадян як засіб забезпечення законності в

державному  управлінні.  Підстави  та  форми  участі  прокурора  в

адміністративному судочинстві.

Поняття  і  підстави  адміністративної  відповідальності.  Відокремлення

адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Принципи  адміністративної  відповідальності.  Вік,  після  досягнення  якого

настає  адміністративна  відповідальність.  Обставини,  що  виключають

адміністративну  відповідальність  (крайня  необхідність,  необхідна  оборона,

неосудність).  Поняття  адміністративного  правопорушення.  Склад

адміністративного  правопорушення.  Види  адміністративних  правопорушень.

Поняття  адміністративного  стягнення.  Мета  адміністративного  стягнення.

Система  адміністративних  стягнень.  Загальна  характеристика

адміністративного  процесу.  Структура  адміністративного  процесу.  Поняття

адміністративного провадження. Стадії адміністративних проваджень.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Міжнародне  право:  поняття,  особливості,  функції,  напрямки  розвитку.

Основа  чинності  міжнародного  права.  Примат  міжнародного  права  щодо

політики.  Легітимаційний  вплив.  Стабілізація  міждержавних  правовідносин.

Менеджмент  конфліктів.  Вплив  міжнародного  права  на  внутрішньодержавні



структури.

Поняття  і  види  суб’єктів  міжнародного  права.  Правосуб’єктність  у

міжнародному праві. Держави як основні суб’єкти міжнародного права. Атипові

суб’єкти  міжнародного  права.  Міжнародні  організації,  де-факто-режими,

повстанці і  визвольні рухи,  індивіди та транснаціональні діючі  підприємства

(корпорації). Джерела міжнародного права: поняття і види. Договір і звичай —

основні джерела міжнародного права. Загальні правові принципи міжнародного

права,  їх  види.  Встановлення  прав  і  обов’язків  односторонніми  актами.

Справедливість  як  загальна  міжнародно-правова  засада.  Правотворчість

міжнародних  організацій  і  судова  практика  міжнародних  судів.  Виявлення

приписів  міжнародного  права.  Співвідношення  міжнародного  та

внутрідержавного права.

Верховна влада держав. Територіальне верховенство. Територія держави,

набуття держави та  інтернаціоналізовані держави.  Персональна юрисдикція і

громадянство. Регулювання обставин справ з іноземним елементом і конфлікти

юрисдикцій. Право чужинців і дипломатичний захист. Суверенітет як правове

поняття. Правонаступництво держав: наступництво у договорах; наступництво

щодо державного майна і державних боргів. Основні принципи міждержавних

відносин.  Суверенна  рівність  держав.  Заборона  насильства  та  її  порушення.

Заборона  інтервенції.  Право  на  самовизначення  народів  і  захист  меншин.

Державний  імунітет.  Дипломатичні  та  консульські  відносини.  Зобов’язання

щодо всіх. 

Міжнародні  організації.  Організація  Об’єднаних  Націй  (ООН).  Цілі,

члени  та  організаційна  структура  ООН.  Гарантування  миру  ООН.

Спеціалізовані  установи  ООН.  Інституціональна  кооперація   і  забезпечення

миру  на  регіональному  рівні.  Регіональні  домовленості  чи  установи.

Регіональні  організації.  Організація  з  безпеки  і  співробітництва  в  Європі

(ОБСЄ).  Північно-Атлантичний  Альянс   (НАТО).  Збройні  міжнародні  та

внутрішні  конфлікти.  Розвиток  міжнародного  воєнного  права  (міжнародного

гуманітарного права). Нейтралітет. 

Міжнародно-правова  відповідальність.  Міжнародно-правовий  делікт.



Виправдувальні  підстави.  Правові  наслідки  міжнародно-правових

правопорушень.  Міжнародне  кримінальне  право  та  його  реалізація.  Мирне

врегулювання  спорів.  Міжнародний  Суд:  компетенція  і  провадження.  Права

людини.  Міжнародні  економічні  відносини.  Міжнародне  морське  право.

Міжнародне право довкілля і космічне право.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття,  предмет і  метод цивільного права.  Джерела цивільного права.

Поняття  та  структура  цивільно-правових  відносин.  Поняття  та  класифікація

юридичних фактів. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Поняття цивільної

правоздатності та дієздатності громадян. Види дієздатності громадян. Визнання

особи  недієздатною.  Визнання  громадянина  безвісно  відсутнім.  Оголошення

громадянина  померлим.  Поняття,  ознаки та  види юридичної  особи.  Порядок

виникнення та припинення юридичних осіб.

Поняття  строку  та  терміну.  Поняття  та  строки  дії  позовної  давності.

Особисті немайнові права фізичної особи. Загальні положення про зміст права

власності.  Способи  набуття  і  припинення  права  власності. Поняття  та  види

права спільної власності. Поняття та види речових прав на чуже майно. Право

спільної часткової власності. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

Об’єкти  права  інтелектуальної  власності.  Поняття  і  елементи  зобов’язання.

Підстави  виникнення  та  припинення  зобов’язань.  Принципи  виконання

зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язання. Поняття договору

в  цивільному  праві. Укладення,  зміна  і  розірвання  договору.  Договір

банківського  рахунку:  поняття  та  особливості.  Загальна  характеристика

договору  транспортного  експедирування.  Договір  позики:  поняття  та

особливості. Договір  про  спільну  діяльність:  поняття  та  юридична

характеристика.  Поняття  та  ознаки  договору  зберігання.  Договір  дарування.

Загальна характеристика договорів перевезення. Поняття та значення договору

доручення.  Поняття  та  види  договору  купівлі-продажу.  Договір  довічного

утримання  (догляду).  Договір  найму  (оренди).  Цивільно-правова

характеристика  договору  підряду. Договір  страхування:  цивільно-правова

характеристика. Деліктна відповідальність: поняття, зміст, підстави. Визначення



та види спадкування. Спадкування за заповітом. Право на обов’язкову частку в

спадщині. Позбавлення  спадщини. Виконання  заповіту. Спадкування  за

законом. Прийняття  спадщини. Оформлення  права  на  спадщину. Спадковий

договір.

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Судовий  захист  прав  і  охоронюваних  законом  інтересів.  Сутність

правосуддя  в  цивільних  справах  і  цивільного  судочинства.  Система  судів

цивільної  юрисдикції.  Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).

Цивільне  судочинство  й  інші  форми  судочинства.  Професія  судді  і  судовий

метод.  Цивільне  процесуальне  право  як  галузь  права.  Предмет  цивільного

процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних

правовідносин.  Цивільне  процесуальне  законодавство.  Межі  дії  цивільного

процесуального закону. Судова практика в цивільному судочинстві.

Поняття  та  система  принципів  цивільного  судочинства.

Загальновизнані  принципи  права  та  судове  правозастосування  (верховенства

права,  правової  визначеності,  субсидіарності  тощо).  Правові  аксіоми  в

цивільному судочинстві.  Окремі  принципи цивільного судочинства.  Принцип

законності.  Принцип  незалежності  суддів  та  підкорення  їх  тільки  закону.

Принцип  рівності  учасників  перед  законом  та  судом.  Принцип  гласності

судового  процесу  та  його  повне  фіксування  технічними  засобами.  Принцип

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження. Принцип національної

мови.  Принцип  обов’язковості  виконання  рішень,  ухвал,  постанов  суду.

Принцип  диспозитивності.  Принцип  змагальності.  Принцип  рівноправності

сторін.

Поняття  цивільних  процесуальних  правовідносин.  Передумови

виникнення  цивільних  процесуальних  правовідносин.  Елементи  цивільних

процесуальних правовідносин. Судовий розсуд. Поняття сторін. Процесуальні

права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. Неналежний відповідач і

порядок  його  заміни.  Залучення  співвідповідачів.  Процесуальне

правонаступництво. Поняття третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні

вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог



щодо  предмета  спору.  Підстави  та  форми  участі  в  цивільному  процесі

Уповноваженого Верховної Ради України, прокурора, органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають

права інших осіб. 

Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних

законом інтересів  інших  осіб.  Участь  органів  державної  влади  та  місцевого

самоврядування  в  процесі  для  подання  висновку  у  справі.  Поняття

представництва  в  суді  та  його  відмінність  від  суміжних  процесуальних

інститутів.  Види  судового  представництва.  Процесуальне  становище  та

повноваження представника в суді. Поняття цивільної юрисдикції. Юрисдикція

суду  щодо  справ  позовного  провадження.  Юрисдикція  суду  щодо  справ

наказного провадження. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження.

Підсудність цивільних справ. Поняття підсудності. Види підсудності. Правила

територіальної  підсудності  цивільних  судів.  Наслідки  порушення  правил

підсудності.  Порядок  передачі  справ  з  одного  суду  до  іншого.  Поняття

процесуальних  строків  та  їх  види.  Обчислення  процесуальних  строків.

Продовження та поновлення процесуальних строків. Службові строки. Судові

витрати. Поняття і види судових витрат. Судовий збір. 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Господарське  право  як  галузь  права.  Система  господарського  права.

Предмет  регулювання  господарського  права.  Поняття  і  види  господарської

діяльності.  Господарські правовідносини: поняття, особливості,  види. Методи

господарського права: поняття і види. 

Форми  реалізації  державою  економічної  політики.  Основні  напрями

економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської

діяльності.  Поняття  джерела  господарського  права.  Види  джерел

господарського права.  Характеристика окремих джерел господарського права.

Проблеми  вдосконалення  господарського  законодавства  Поняття  та  види

суб’єктів  господарських  правовідносин.  Утворення  і  державна  реєстрація

суб’єктів  господарювання.  Права  та  обов’язки  суб’єктів  господарювання.



Припинення діяльності суб’єктів господарювання. Поняття підприємства. Види

та  організаційно-правові  форми  підприємств.  Особливості  правового  статусу

окремих  видів  підприємств.  Поняття  і  ознаки  господарського  товариства.

Класифікація  господарських  товариств.  Характеристика  окремих  видів

господарських  товариств.  Поняття  об’єднання  підприємств.  Види  об’єднань

підприємств. Особливості правового статусу учасників об’єднання підприємств.

Управління об’єднанням підприємств. Правовий статус промислово-фінансових

груп.  Асоційовані  підприємства  та  холдингові  компанії.  Особливості  статусу

інших суб’єктів господарювання Правовий статус громадянина - підприємця.

Кредитні спілки у сфері господарювання. Особливості статусу благодійних та

інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття,  предмет,  методи  та  система  господарського  процесуального

права.  Поняття  господарського  процесу.  Принципи  господарського  процесу.

Джерела господарського процесуального права. 

Правовий  статус  суддів  господарських  судів  України.  Система

господарських судів України. Місцеві господарські суди: склад та компетенція.

Апеляційні господарські суди: склад та компетенція. Вищий господарський суд

в  Україні:  склад  та  компетенція.  Науково-консультативна  рада  при  Вищому

господарському суді України. Права та обов’язків суддів. Незалежність суддів та

правові гарантії їх забезпечення. Недоторканість суддів. Кваліфікаційні комісії

суддів: склад та компетенція. Кваліфікаційна атестація суддів. Дисциплінарна

відповідальність  суддів.  Матеріальне,  побутове  забезпечення  та  соціальний

захист суддів господарських судів. 

Значення  досудового  врегулювання  господарських  спорів.  Порядок  і

строки пред’явлення претензії. Відповідальність за порушення строків розгляду

претензії. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні,

зміні та розірванні господарських договорів. 

Поняття  та  види  підвідомчості  господарських  справ.  Господарські

справи,  підвідомчі  господарському  суду. Поняття  та  види  підсудності  справ.



Передача  господарських  справ  за  підсудністю.  Поняття  і  склад  учасників

господарського  процесу.  Процесуальний  статус  судді  господарського  суду.

Відвід  судді.  Сторони  в  судовому  процесі.  Права  та  обов’язки  сторін.

Процесуальна  співучасть.  Залучення  до  участі  у  справі  іншого  відповідача.

Заміна неналежного відповідача. Процесуальне правонаступництво. Треті особи

в  господарському  процесі.  Роль  прокурора  в  господарському  процесі.

Процесуальний статус суб’єктів захисту прав інших осіб.  Участь у судовому

процесі судового експерта. 

Поняття  та  види  доказів.  Обов’язок  доказування  і  подання  доказів.

Належність  доказів  і  допустимість  засобів  доказування.  Підстави  для

звільнення від доказування. Порядок витребування доказів. Запобіжні заходи:

поняття, види, порядок застосування. Огляд і дослідження письмових і речових

доказів  у  місці  їх  знаходження.  Повернення  письмових  і  речових  доказів.

Призначення  і  проведення  судової  експертизи.  Висновок  судового  експерта.

Оцінювання доказів. 

Поняття і склад судових витрат. Державне мито, його розміри та порядок

сплати  (стягнення).  Звільнення  від  сплати  державного  мита.  Повернення

державного  мита.  Визначення  розміру  витрат  на  інформаційно-технічне

забезпечення  судового  процесу.  Суми,  що  підлягають  сплаті  за  проведення

судової експертизи та послуги перекладача. Розподіл судових витрат. Поняття та

види  строків  у  господарському  процесі.  Значення  строків  у  господарському

процесі.  Встановлення  та  обчислення  процесуальних  строків.  Закінчення

процесуальних  строків.  Зупинення  процесуальних  строків.  Відновлення  та

продовження  процесуальних  строків.  Поняття  та  елементи  позову. Право  на

позов.  Форма і  зміст  позовної  заяви.  Документи,  що додаються  до  позовної

заяви.  Порядок  подання  позову.  Ціна  позову.  Відзив  на  позовну  заяву.

Об’єднання  позовних  вимог.  Зміна  позову.  Подання  зустрічного  позову.

Прийняття  позовної  заяви.  Порушення  провадження  у  справі.  Відмова  у

прийнятті  та  повернення  позовної  заяви.  Дії  судді  господарського  суду  по

підготовці справи до розгляду. Забезпечення позову. Підстави для забезпечення

позову. Скасування забезпечення позову.



ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ

ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081

«ПРАВО»
1. Конституція України в системі джерел конституційного права України.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні.

3. Виборчий процес і його стадії.

4. Поняття і види референдумів в Україні.

5. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

6. Загальна характеристика правового статусу Президента України.

7. Кабінет  Міністрів  України  –  вищий  орган  у  системі  органів  виконавчої

влади.

8. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в

Україні.

9. Суди – виключні органи правосуддя в Україні.

10.Поняття правового статусу прокуратури України.

11.Правовий режим запровадження надзвичайних ситуацій та їх наслідки.

12.Поняття і принципи місцевого самоврядування в Україні.

13.Джерела  адміністративного  права  –  зовнішні  форми  вираження

адміністративно-правових норм.

14.Поняття адміністративно-правових відносин.

15.Поняття державної служби і державного службовця.

16.Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в публічному управлінні.

17.Поняття і підстави адміністративної відповідальності.

18.Вік,  після  досягнення  якого  настає  адміністративна  відповідальність.

Поняття адміністративного правопорушення.

19.Склад адміністративного правопорушення.

20.Види адміністративних правопорушень.



21.Поняття адміністративного стягнення.

22.Загальна характеристика адміністративного процесу.

23.Поняття міжнародного права.

24.Джерела міжнародного права.

25.Суб’єкти міжнародного права.

26.Верховна влада держав.

27.Цілісність державної території як принцип міжнародного права.

28.Міжнародні організації.

29.Організація Об’єднаних Націй (ООН).

30.Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

31.Північно-Атлантичний Альянс  (НАТО).

32.Збройні міжнародні та внутрішні конфлікти.

33.Розвиток  міжнародного  воєнного  права  (міжнародного  гуманітарного

права).

34.Міжнародно-правова відповідальність.

35.Суд Європейського Союзу. Європейський суд з прав людини.

36.Права людини. 

37.Міжнародні економічні відносини.

38. Цивільно-правові засоби захисту права власності.

39. Поняття і елементи зобов’язання.

40. Способи забезпечення виконання зобов’язання.

41. Поняття договору в цивільному праві.

42. Укладення, зміна і розірвання договору. 

43. Договір банківського рахунку: поняття та особливості. 

44. Договір позики: поняття та особливості.

45. Договір про спільну діяльність: поняття та юридична характеристика. 

46. Поняття та ознаки договору зберігання. 

47. Договір дарування.

48. Загальна характеристика договорів перевезення. 

49. Поняття та значення договору доручення. 

50. Поняття та види договору купівлі-продажу. 



51. Договір довічного утримання (догляду).

52. Договір найму (оренди).

53. Цивільно-правова характеристика договору підряду.

54. Спадкування за заповітом.

55. Спадкування за законом.

56. Спадковий договір.

57. Сутність правосуддя в цивільних справах і цивільного судочинства.

58. Цивільне процесуальне право як галузь права.

59. Поняття та система принципів цивільного судочинства.

60. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

61. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

62. Судовий розсуд.

63. Цивільні процесуальні права та обов’язки сторін.

64. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних

законом інтересів інших осіб.

65. Правила територіальної підсудності цивільних судів.

66. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження.

67. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження.

68. Предмет регулювання господарського права.

69. Поняття і види господарської діяльності.

70. Господарські правовідносини: поняття, особливості, види.

71. Поняття джерела господарського права.

72. Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин.

73. Утворення і державна реєстрація суб’єктів господарювання.

74. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.

75. Поняття  підприємства.  Види  та  організаційно-правові  форми

підприємств.

76. Поняття  і  ознаки  господарського  товариства.  Класифікація

господарських товариств.

77. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

78. Правовий  статус  громадянина  -  підприємця.  Особливості  статусу



благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

79. Поняття господарського процесу.

80. Правовий статус суддів господарських судів України

81. Джерела господарського процесуального права.

82. Значення досудового врегулювання господарських спорів.

83. Порядок і строки пред’явлення претензії.

84. Поняття та види підвідомчості господарських справ.

85. Поняття і склад учасників господарського процесу.

86. Залучення до участі у справі іншого відповідача.

87. Процесуальне правонаступництво.

88. Треті особи в господарському процесі.

89. Роль прокурора в господарському процесі.

90. Належність  доказів  і  допустимість  засобів  доказування.  Поняття  і

склад судових витрат.

91. Поняття  та  елементи  позову  в  господарському  процесі.  Порядок

подання позову.

92. Забезпечення позову в господарському судочинстві.
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