
Запитання до заліків та іспитів група ЗФГ-17 (ІІІ курс) 

 

Дисципліна 

«Основи бухгалтерського обліку та фінансування» 
1.Структура активу балансу. 

2.Види і форми бухгалтерської звітності. 

3.Структура пасиву балансу. 

4..Склад бухгалтерської звітності. 

5.Інвентаризація, як метод бухгалтерського обліку. 

6.Облік загальновиробничих витрат. 

7. Активні бухгалтерські рахунки 

8.Види і облік утримань із зарплати. 

9. Пасивні бухгалтерські рахунки. 

10.Порядок нарахування і облік оплати праці. 

11.Активно – пасивні бухгалтерські рахунки. 

12.Облік амортизаційних відрахувань. 

13.Облік грошових коштів у касі. 

14.Облік інших необоротних активів. 

15.Облік грошових коштів на рахунках в банках. 

16.Облік основних засобів. 

17.Облік операцій в іноземній валюті. 

18.Облік товарів. 

19.Облік цінних паперів. 

20.Облік готової продукції. 

21. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. 

22.Облік поточних біологічних активів. 

23. Облік розрахунків за претензіями.. 

24.Облік малоцінних швидкозношуваних предметів. 

25. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками. 

26.Облік виробничих запасів. 

27. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

28.Характеристика класифікаційних груп запасів. 

29. Облік розрахунків за претензіями. 

30. Облік кредитів банків. 

31. Облік розрахунків за виданими авансами. 

32. Облік розрахунків з використанням векселів. 

33.Облік розрахунків за нарахованими доходами. 

34. Облік розрахунків з бюджетом. 

35.Облік розрахунків з різними дебіторами. 

36.Облік резерву сумнівних боргів 

37. Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків. 

38. Облік розрахунків з учасниками. 

39.Синтетичні і аналітичні бухгалтерські рахунки. 

40.Розрахунок нарахування відпускних.                                                                            

41.План рахунків бухгалтерського обліку. 

42.Розрахунок нарахування по лікарняному листку. 

43. Подвійний запис, як елемент методу бухгалтерського обліку. 

44.Облік реалізації і доходів. 

45.Бухгалтерські рахунки, як елемент методу бухгалтерського обліку 

46.Облік фінансових результатів 

47.Калькуляція, як елемент методу бухгалтерського обліку. 

48.Облік власного капіталу 

49.Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. 

50.Класифікація і облік витрат. 

 



 

Дисципліна 

,,Технологія заготівлі, зберігання сільськогосподарської  продукції  

з основами переробки” 

 

 

 

1. Дайте характеристику наукових принципів зберігання сільськогосподарської 

продукції. 

2. Зробіть характеристику матеріально-технічної бази АПК. 

3. Сформулюйте поняття ,,зернова маса”, вкажіть складники зернової маси, їх 

характеристику. 

4. Поясніть значення фізіологічних процесів, що проходять у зерновій масі при 

зберіганні. 

5. Дайте характеристику режимів зберігання зерна. 

6. Перерахуйте основні способи зберігання зернових мас. 

7. Визначте основні особливості зберігання коренеплідних овочів. 

8. Вкажіть особливості підготовки до зберігання та зберігання плодів, ягід, винограду. 

9. Дайте характеристику регульованих газових середовищ для зберігання плодоовочевої 

продукції. 

10. Вкажіть параметри температури і відносної вологості повітря для зберігання 

основних видів овочів, плодів. 

11. Перерахуйте фактори, які обмежують розвиток комах-шкідників у зернових масах. 

12. Вкажіть фактори, що впливають на норми природних втрат при зберіганні. 

13. Дайте характеристику основних способів консервування.  

14. Перерахуйте вимоги до тари для консервної промисловості, та вкажіть види тари. 

15. Дайте характеристику фізичних способів переробки плодоовочевої продукції. 

16. Складіть поетапно технологію одержання олії із насіння олійних. 

17. Складіть поетапно технологію виробництва хліба. 

18. Складіть поетапно технологію виробництва борошна. 

19. Складіть поетапно технологію виробництва крупів. 

20. Назвіть технологічні операції виробництва цукру із коренеплодів цукрового буряка. 

21. Вкажіть основні продукти переробки молока, дайте коротку характеристику. 

22. Вкажіть етапи первинної, вторинної обробки молока. 

23. Дайте визначення м’яса, складники м’яса.  

24. Перерахуйте види продукції, які одержують в результаті переробки м’яса. 

25. Вкажіть, які ви знаєте види хіміко-технологічного контролю якості продукції. 

26. Дайте характеристику методики відбору середніх проб сільськогосподарської  

продукції.  

  



Дисципліна 

«Організація та планування фермерських господарств» 

 
1. Охарактеризуйте поняття власності та дайте характеристику форм власності в Україні. 

2. Розкрийте суть організаційно-економічних основ функціонування сільськогосподарських 

підприємств в Україні. 

3. Охарактеризуйте правові основи функціонування сільськогосподарських підприємств. 

4. Перерахуйте та дайте характеристику приватних підприємств. 

5. Перерахуйте та дайте характеристику колективних підприємств. 

6. Дайте характеристику фермерству як виду підприємницької діяльності. 

7. Дайте загальну характеристику порядку створення фермерського господарства. 

8. За яких умов припиняється діяльність фермерського господарства? 

9. Охарактеризуйте виробничу діяльність фермерських господарств. 

10. Які організаційні структури підтримують розвиток фермерських господарств в Україні, 

дайте їм характеристику. 

11. Що таке інфраструктура ринку? 

12. Назвіть основні складові інфраструктури агарного ринку. 

13. Опишіть організацію роботи товарних бірж. 

14. Яка різниця між ярмарками та аукціони сільськогосподарської продукції? 

15. Що належить до соціальної інфраструктури? 

16. Що таке сільськогосподарський кооператив? 

17. Опишіть організацію створення кооперативів. 

18. Які види кооперативів вам відомі? 

19. Як відбувається управління сільськогосподарським кооперативом? 

20. Які документи відносяться до установчих? 

21. Охарактеризуйте значення землі, як основного засобу виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах. 

22. Охарактеризуйте правові основи використання земель в Україні. 

23. Назвіть категорії класифікації земельних ресурсів та наведіть саму класифікацію. 

24. Які показники визначають економічну оцінку землі? 

25. Що таке основні засоби підприємства? Наведіть їх класифікацію. 

26. Розкрийте зміст структури основних фондів та факторів, що на неї впливають. 

27. Розкрийте суть ―амортизація основних фондів‖? 

28. Перерахуйте і охарактеризуйте показники використання виробничих фондів. 

29. У чому полягає суть поняття оборотних фондів та фондів оббігу. 

30. Які джерела формування основних і оборотних засобів підприємства? 

31. Охарактеризуйте способи визначення потреби господарства в тракторах та комбайнах. 

32. Охарактеризуйте значення землі, як основного засобу виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах. 

33. Назвіть категорії класифікації земельних ресурсів та наведіть саму класифікацію. 

34. Які показники визначають економічну оцінку землі? 

35. Що таке основні засоби підприємства? Наведіть їх класифікацію. 

36. Розкрийте зміст структури основних фондів та факторів, що на неї впливають. 

37. Розкрийте суть ―амортизація основних фондів‖? 

38. Перерахуйте і охарактеризуйте показники використання виробничих фондів. 

39. У чому полягає суть поняття оборотних фондів та фондів оббігу. 

40. Які джерела формування основних і оборотних засобів підприємства? 

41. Охарактеризуйте способи визначення потреби господарства в тракторах та комбайнах. 

42. Охарактеризуйте правові основи використання земель в Україні. 

43. Вкажіть основні принципи та методи нормування праці. 

44. Що таке наукова організація праці? 

45. В чому полягає суть організації робочих місць та їх плануванні? 



46. Наведіть класифікацію типів робочих місць. 

47. Перерахуйте загальні вимоги до будь-якого робочого місця. 

48. Які способи вивчення затрат робочого часу вам відомі? Дайте їм характеристику. 

49. Вкажіть суть та необхідність проведення атестації робочих місць. 

50. Що таке трудові ресурси, дайте їх характеристику. 

51. Які ви знаєте системи оплати праці? 

52. Розкрийте суть процесу відтворення трудових ресурсів. 

53. Охарактеризуйте класифікацію трудових ресурсів. 

54. Дайте характеристику мотивації трудової діяльності працівників. 

55. Наведіть класифікацію методів мотивації. 

56. Розкрийте поняття ринку праці, його суб’єктів та об’єктів. 

57. Перерахуйте та охарактеризуйте основні елементи ринку праці. 

58. Визначення поняття «заробітна плата». 

59. Що таке «Номінальна» і «Реальна» заробітна плата? 

60. Тарифна система оплати праці та її складові частини. 

61. Назвіть основні завдання планування. 

62. Дайте характеристику основних принципів планування. 

63. Сформулюйте поняття планування і прогнозування сільськогосподарського виробництва. 

64. Що таке система внутрігосподарського планування?. 

65. У чому полягає суть механізму планування. 

66. Що являє собою бізнес-план сільськогосподарського підприємства? 

67. Які основні положення методики планування розвитку рослинницьких галузей? 

68. Які основні завдання бізнес-планування? 

69. Які основні розділи бізнес-плану? 

70. Розкрийте суть поняття ―господарський розрахунок в аграрних формуваннях. 

71. Охарактеризуйте основні принципи на яких ґрунтуються госпрозрахункові відносини. 

72. Перерахуйте основні заходи, які слід здійснити перед впровадженням господарського 

розрахунку. 

73. Розкрийте форми впровадженні госпрозрахункових відносин. 

74. На підставі чого проводиться оцінка госпрозрахункової діяльності підприємства в цілому та 

підрозділів зокрема. 

75. Назвіть основні шляхи формування і використання доходів госпрозрахункових підрозділів 

76. Що таке система? 

77. Дайте характеристику сільськогосподарського підприємства, як системи. 

78. Назвіть основні властивості системи. 

79. Перелічіть основні функції сільськогосподарського підприємства, як системи. 

80. Перерахуйте та дайте характеристику основним законам за якими працюють виробничі 

системи. 

81. Наведіть класифікацію систем ведення господарства. 

82. Дайте характеристику факторів впливу на формування систем ведення господарства 

83. Розкрийте суть поняття ―кормової бази. 

84. Розкажіть про системи, типи годівлі тварин і кормо виробництва. 

85. Охарактеризуйте організацію польового кормо виробництва. 

86. Розкажіть про організацію виробничих процесів при вирощуванні основних кормових 

культур. 

87. Дайте характеристику способів розрахунку потреби в кормах. 

88. Розкрийте порядок складання балансу кормів. 

89. Дайте характеристику основним принципам раціональної організації кормової бази. 

90. Наведіть класифікацію кормових засобів та перерахуйте джерела їх 

надходження. 

 

 



Дисципліна  

«Охорона праці в галузі» 

 

1. Предмет, місце і значення курсу «Охорона праці в галузі» 

2. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 

3.  Показники травматизму та професійних захворювань в галузі . 

4. Стан охорони праці на підприємствах і комплексах. 

5. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. 

6. По Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. 

7. Безпека праці під час експлуатації  електронно-обчислювальних машин  

8. Порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на 

підприємстві. 

9.  Поняття виробничого травматизму. Законодавча основа Євросоюзу з питань 

охорони праці. 

10. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам по ОП 

11. Розслідування нещасних випадків. 

12. Хто є членом МАГАТЕ? Який внесок у розвиток охорони праці робить МАГАТЕ? 

13. Спеціальне розслідування. 

14. Поняття виробничого травматизму та класифікація нещасних випадків 

15. Головна мета та завдання Всесвітньої організації охорони здоров’я ВООЗ 

16. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження. 

17. Розслідування професійних захворювань матизму та класифікація нещасних 

випадків 

18. Система управління охороною праці на підприємстві.  

19.  Структура та елементи СУОП. 

20. Звітність та інформація про нещасні випадки 

21. Служба охорони праці на  підприємстві. 

22. Профілактика травматизму та професійної захворюваності в галузі. 

23. Первинні засоби пожежогасіння. 

24. Обов’язки з охорони праці посадових осіб  підприємств. 

25. Розслідування та облік аварій. 

26. Завдання та принципи страхування. 

27. Планування заходів з охорони праці. 

28. Що комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб зробити? 

29. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик та страховий випадок 

30. Контроль з охорони праці на підприємстві  

31. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

32. Пожежна сигналізація і зв’язок. 

  



 

Дисципліна  

«Технології в галузі рослинництва» 

 

1.Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці. 

2.Інтенсивна технологія вирощування озимого жита. 

3. Особливості розвитку та інтенсивна технологія вирощування ячменя. 

4. Особливості розвитку та технологія вирощування вівса.    

5. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно. 

6.Технологія вирощування гібридної кукурудзи. 

7.Інтенсивна технологія вирощування проса. 

8.Технологія вирощування кукурудзи на силос. 

9.Інтенсивна технологія вирощування гречки. 

10.Інтенсивна технологія вирощування гороху. 

11.Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків. 

12.Технологія вирощування маточних коренів цукрових буряків. 

13.Технологія вирощування висадків цукрових буряків. 

14.Інтенсивна технологія вирощування картоплі. 

15.Вирощування соняшнику на інтенсивній основі. 

16.Технологія вирощування люцерни. 

17.Технологія вирощування однорічних трав. 

18.Технологія вирощування конюшини на сіно або насіння. 

19.Технологія вирощування кормових буряків. 

20.Вирощування картоплі за інтенсивною технологією. 

21.Інтенсивна технологія вирощування сої. 

22.Технологія вирощування тютюну. 

23.Інтенсивна технологія вирощування льону-довгунця. 

24.Технологія вирощування конопель. 

25.Технологія вирощування картоплі на осушених торф'яниках. 

26.Технологія вирощування ранньої картоплі. 

27.Технологія вирощування озимої пшениці при зрошенні. 

28.Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на поливі. 

29.Технологія вирощування люпину. 

30.Технологія вирощування літніх посадок картоплі. 

31. Вирощування за No-till технологією.  

32. Ресурсозберігаюча технологія вирощування зернових культур. 

 

  



Дисципліна  

«Плодоовочівництво» 

1. Овочівництво як галузь с/г 

2. Роль овочевої продукції у житті людини 

3. Класифікація овочевих культур 

4. Відношення овочевих культур до умов зовнішнього середовища 

5. Світовий режим. Вплив світла на цвітіння і плодоношення. Способи регулювання 

світлового режиму 

6. Повітряно-газовий режим. Способи регулювання  

7. Водний режим. Способи регулювання 

8. Вимоги овочевих культур до умов ґрунтового живлення 

9. Особливості обробітку ґрунту під овочеві культури  

10. Система удобрення овочевих культур 

11. Система заходів боротьби з шкідниками і хворобами овочевих культур 

12. Значення закритого ґрунту у забезпеченні населення овочевою продукцією 

13. Світлопроникні матеріали і їх застосування 

14. Типи споруд закритого ґрунту 

15. Способи обігріву закритого ґрунту 

16. Ґрунти і субстрати для теплиць і парників 

17. Гідропонний спосіб вирощування овочевих культур 

18. Підготовка насіння овочевих культур для посіву у теплицях і парниках 

19. Призначення і будова заглиблених парників 

20. Техніка набивки парника біопаливом 

21. Технологія вирощування ранньої капусти 

22. Технологія вирощування середньо і пізньостиглих сортів 

23. Безрозсадний спосіб вирощування капусти 

24. Технологія вирощування ін. видів капусти (червоноголова, кольрабі, цвітна...) 

25. Столові коренеплоди. Н/г значення, походження, поширення, загальна 

характеристика 

26. Агротехніка вирощування моркви 

27. Агротехніка вирощування столових буряків 

28. Агротехніка вирощування коренеплодів із родини селерових (петрушка, селера, 

пастернак) 



29. Технологія вирощування сіянки 

30. Технологія вирощування цибулі-ріпки із насіння 

31. Технологія вирощування часнику 

32. Технологія вирощування огірків у відкритому ґрунті 

33. Технологія вирощування томатів у відкритому ґрунті 

34. Безрозсадний спосіб вирощування томатів 

35. Технологія вирощування перцю і баклажан 

36. Н/г значення овочевих культур групи капустяних. Морфологічні особливості 

капусти білоголової 

37. Н/г значення коренеплодів із родини селерових 

38. Цибуля. Н/г значення, поширення, походження, види цибулі, районовані сорти 

39. Морфологічні особливості і біологічні властивості цибулі-ріпки 

40. Н/г значення плодових овочевих культур родини гарбузових 

41. Блочні і морфологічні особливості огірків 

42. Н/г значення плодових овочевих культур родини пасльонових 

43. Біологічні і морфологічні особливості томатів 

44. Морфологічні особливості і біологічні властивості моркви 

45. Грунтосуміші, їх заготівля, зберігання 

46. Особливості овочівництва 

47. Овочеві сівозміни 

48. Класифікація плодових і ягідних культур 

49. Організація ділянки під сад 

50. Агротехнічне вирощування квасолі 

51. Н/г значення плодово-овочевих культур родини бобові 

52. Н/г значення зелених овочевих культур (салат, кріп, шпинат, пекінська капуста) 

53. Н/г значення багаторічних овочевих культур 

54. Агротехнічне вирощування баштанних культур 

55. Особливості вирощування ягідних культур  

56. Біологічні особливості та морфологічні ознаки плодових культур 

57. Технологія вирощування садивного матеріалу плодових культур 

58. Закладання плодового саду  

59. Догляд за молодим і плодоносним садом 

60. Культура ягідників. Виноград. 



 

Дисципліна  

«Сімейно-побутова культура та домашня економіка» 

 

1. Розкрити найгостріші проблеми у процесах шлюбності і розлучуваності. 

2. Конфлікти та шляхи їх вирішення. 

3. Назвати основні характеристики проблемної сім’ї. 

4. Охарактеризувати демографічну ситуацію в Україні.  

5. Визначити види прибутків та основні групи витрат сім’ї.  

6. Традиційний тип сім’ї . 

7. Визначити основні складові здоров’я людини. 

8. Визначити основні господарсько-економічні проблеми в сім’ї. 

9. Основні характеристики кризової сім’ї. 

10. Проаналізувати основні чинники що впливають на здоров’я людини. 

11. Охарактеризуйте функції спілкування.  

12. Визначити основні характеристики конфліктної сім’ї. 

13. Назвати та коротенько проаналізувати основні законодавчі акти щодо охорони 

здоров’я.  

14. Проаналізувати витрати в бюджеті сім’ї та їх призначення. 

15. Назвати характеристики егалітарного типу сім’ї. 

16. Перерахувати шляхи та чинники передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу.  

17. Розкрити значення збалансованого харчування для організму людини. Роздільне 

харчування.  

18. Особливості поведінки в  невротичній сім’ї. 

19. Назвати основні причини вживання молоддю алкогольних напоїв та запропонувати 

способи боротьби з цією шкідливою звичкою. 

20. Визначити чинники що впливають на процеси соціального сприйняття. 

21. Назвати основні характеристики нетрадиційного типу сім’ї.  

22. Розкрити значення фізичної культури в сім’ї.  

23. Назвіть основні процеси, завдяки яким людина сприймає та переробляє 

інформацію.  

24. Основні ознаки авторитарного стилю управління в сім’ї.  

25. Дати визначення поняттю «режим харчування». 

26. Назвати механізми сприйняття людини людиною.  

27. Що є характерним для  ліберальної сім’ї? 

28. Назвати загальні вимоги до обладнання сучасного житла. 

29. Розкрити суть поняття «культура спілкування». 

30. Назвати особливості демократичного стилю управління в сім’ї. 

 

 



Дисципліна «Основи підприємництва та агробізнесу» 
1. Підприємництво в стратегії ринкової трансформації економіки України. 
2.  Підприємництво і його роль у формування ринкової економіки. 
3. Параметри формування належного підприємницького середовища в Україні. 
4. Зовнішньоекономічна діяльність малих підприємницьких структур в умовах глобалізації. 
5. Організаційні структури бізнесу в Україні, їх переваги та недоліки. 
6.  Особливості функціонування франчайзингових підприємницьких структур в Україні. 
7. Форми співробітництва малих та великих підприємницьких структур. 
8. Фактори активізації підприємницьких структур. 
9. Сутність державної політики підтримки малого підприємництва та його об’єктивна 

необхідність. 
10. Система державного регулювання і підтримки малого підприємництва в зарубіжних 

країнах. 
11. Аналітична оцінка стану і тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні. 
12. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва в Україні. 
13. Шляхи подолання проблем розвитку і діяльності малих підприємств. 
14. Місце і роль спільних підприємств у розвитку міжнародного бізнесу. 
15. Державна підтримка малого підприємництва: світовий досвід і Україна. 
16. Проблеми та особливості тіньового підприємництва в Україні. 
17. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності. 
18. Структурні характеристики розвитку сектора малого бізнесу в Україні. 
19. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні. 
20. Форми та методи державного регулювання підприємництва. 
21. Пріоритетні напрямки розвитку підприємництва в України. 
22. Структура, стан та особливості розвитку підприємництва на регіональному ринку. 
23. Вплив сукупності факторів на формування та розвиток підприємництва. 
24.  Напрямки активізації підприємницької діяльності в процесі становлення ринкової моделі 

господарювання. 
25. Культура та ділова етика в підприємництві. 
26. Підприємництво як важливий елемент бізнесу і тип господарювання в умовах ринкової 

економіки. 
27. Перспективні напрямки аграрного бізнесу на сучасному етапі. 
28. Умови здійснення підприємницької діяльності на селі.  
29. Ризикованість підприємницької діяльності. 
30. Формування підприємницького середовища. 
31.Підприємець і держава 
32.Формування ідеї та вибір виду підприємницької діяльності. 
33.Засновницькі документи та державна реєстрація. 
34.Система мотивів підприємницької діяльності. 
35.Малий бізнес як форма підприємництва. 
36.Партнерство. 
37.Корпоративне підприємство. 
38.Інфраструктура бізнесу. 
39.Фінансова система та її складові. 
40.Роль банків у підприємництві. 
41.Лізинг та види лізингових операцій. 
42.Податки. їх види та функції. 
43.Страхування як спосіб зменшення негативних наслідків. 
44.Принципи та норми поведінки підприємця. 
45.Ділові якості підприємця. 
46.Культура підприємництва. 
47.Ділова етика підприємництва. 
48.Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності. 
49.Комерційний розрахунок як метод ведення виробничо-господарської діяльності. 
50.Основа виробництва- створення прибутку і матеріальних благ. 



 

Дисципліна „Правові основи підприємницької діяльності” 

 

1. Поняття підприємництва 

2. Принципи здійснення підприємницької діяльності 

3. Суб’єкти підприємницької діяльності 

4. Поняття підприємства 

5. Види підприємств в залежності від форм власності 

6. Створення та реєстрація підприємства 

7. Ліквідація і реорганізація підприємства 

8. Поняття господарського товариства 

9. Види господарських товариств 

10. Поняття і види акціонерних товариств 

11.  Товариство з обмеженою та товариство з додатковою відповідальністю. 

12. Повне товариство, командитне товариство 

13. Поняття власності та права власності 

14. Суб’єкти та об’єкти власності. 

15. Принципи здійснення підприємницької діяльності 

16. Поняття правочину, умови його дійсності 

17. Поняття договору, класифікація договорів 

18. Порядок укладення договору 

19. Договір купівлі-продажу 

20. Договір поставки 

21. Договір перевезення 

22. Реквізити претензії 

23. Порядок і строки розгляду претензії 

24. Реквізити позовної заяви 

25. Суб’єкти ринку цінних паперів. 

26. Поняття та види цінних паперів. 

27. Акція як один з видів цінних паперів 

28. Поняття банкрутства, його суб’єкти 

29. Черговість задоволення претензій при банкрутстві 

30. Поняття монопольної діяльності 

31. Завдання Антимонопольного комітету 

32. Поняття приватизації, її основні цілі 

33. Принципи приватизації 

34. Порядок проведення приватизації 

35. Способи проведення приватизації 

36. Поняття зовнішньо-економічної діяльності 

37. Види зовнішньо-економічної діяльності 

38. Поняття та види вільної економічної зони в ЗЕД 

39. Поняття ліцензії в ЗЕД 

40. Поняття квоти в ЗЕД. 

 


