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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Основна мета тестових завдань — перевірити знання студентів з ди-
сципліни “Підприємницьке право України”. У процесі виконання тесто-
вих завдань студенти закріплюють систему здобутих правових знань 
щодо основних правових інститутів господарського права, спираючись 
на знання з основ правознавства, цивільного права та інших галузевих і 
міжгалузевих правових дисциплін. Цю методичну розробку можна за-
стосовувати в навчальному процесі для забезпечення знань студентів 
денної та заочної форм навчання. 

Мета пропонованих тестових завдань полягає також у засвоєнні сту-
дентами норм підприємницького права, основних принципів і інститутів 
господарського права, особливостей правового регулювання відносин, 
що складаються в ринковій економіці між уповноваженою і зо-
бов’язальною особами. Передбачається вироблення у студентів навичок 
роботи з нормативними документами, вміння розв’язувати конкретні 
правові ситуації, що виникають у процесі господарської діяльності, на 
основі національного та міжнародного законодавства.  

Тестові завдання складаються з 10 варіантів по 10 питань у кожному. 
Варіант тестових завдань студент вибирає за останньою цифрою номера 
своєї залікової книжки. Якщо остання цифра залікової книжки “0”, сту-
дент виконує варіант 10.  
Критерії оцінювання знань студентів. За виконаний варіант тесто-

вих завдань студент отримає дві оцінки — за теоретичну і практичну ча-
стини. Практичними завданнями в кожному з варіантів є 2 та 10. Відпо-
віді на ці завдання студенти дають разом з відповідями на теоретичні за-
вдання. Усі інші завдання теоретичні. У завданні 9 студенти повинні за-
значити всі можливі правильні відповіді з наведених, а в усіх інших 
знайти одну правильну відповідь. Оцінку “відмінно” за теоретичне за-
вдання студент отримає, якщо правильно відповість на 7–8 завдань, оці-
нку “добре” — за правильні відповіді на 5–6 завдань, оцінку “задовіль-
но” — за 3–4. Робота не зараховується, якщо студент правильно відпо-
вість менш як на 3 теоретичних питання. 

Практична частина тестових завдань передбачає вільне творче мис-
лення студента. Відповідь на питання 10 треба довести, спираючись на 
чинне законодавство. Бажано також розглянути всі можливі варіанти 
розв’язання цього завдання. На питання 2 потрібно відповісти однозна-
чно згідно з певною нормою права. Оцінка за практичне завдання зале-
жить від повноти відповіді, логіки викладання матеріалу, застосування 
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юридичної термінології і вміння (або намагання) професійно складати 
юридичні висновки. 

Розв’язання тестових завдань з господарського законодавства дає 
можливість студентам показати вміння застосовувати здобуті знання 
щодо теоретичних аспектів права за допомогою вирішення конкретних 
ситуацій з практики господарських і загальних судів України. 

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ  ПРАВО  УКРАЇНИ” 

Варіант 1 

1. Зазначте, чи правильне твердження.  

Основна мета підприємницької господарської діяльності — отри-
мати прибуток: 

а) так; 
б) ні. 

2. Зазначте, чи можна придбані основні фонди після створення 
товариства з обмеженою відповідальністю зараховувати до ста-
тутного фонду:  

а) можна, якщо йдеться про збільшення статутного фонду; 
б) зараховуються в обов’язковому порядку; 
в) зараховуються до фондів спеціального призначення. 

3. До суб’єктів господарського права належать: 

а) учасники господарських відносин, тобто підприємства, установи, 
організації, а також окремі громадяни, якщо вони здійснюють 
підприємництво без створення підприємства; 

б) учасники господарських відносин, тобто підприємства, установи, 
організації, об’єднання громадян та окремі громадяни; 

в) учасники господарських відносин, тобто організації та їх структу-
рні підрозділи, а також окремі громадяни, якщо вони здійснюють 
підприємництво без створення підприємства; 
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г) громадяни і особи без громадянства, які здійснюють підприємни-
цьку діяльність, а також юридичні особи, зареєстровані у встано-
вленому порядку; 

д) підприємці та споживачі, тобто організації та їх структурні під-
розділи, а також окремі громадяни. 

4. Господарське законодавство визначає таких суб’єктів госпо-
дарського права: 

а) 
- підприємства; 
- об’єднання підприємств; 
- фінансові та посередницькі інститути; 
- громадяни-підприємці; 
- органи державної виконавчої влади; 
б)  
- підприємства, установи, організації; 
- корпорації та компанії; 
- фінансові та посередницькі інститути; 
- приватні підприємці; 
- органи державної виконавчої влади в економіці; 
в)  
- підприємства та їх структурні підрозділи; 
- об’єднання підприємств; 
- фінансові та посередницькі інститути; 
- громадяни-підприємці; 
- органи державної виконавчої влади в економіці; 
г) 

- підприємства та їх структурні підрозділи; 
- об’єднання підприємств; 
- фінансові та посередницькі інститути; 
- органи державної виконавчої влади; 
д) 

- підприємства; 
- об’єднання підприємств; 
- фінансові та посередницькі інститути; 
- громадяни-підприємці; 
- органи влади і управління. 

5. Відмова в державній реєстрації підприємництва вважається 
законною на таких підставах:  

а) 
- у разі його недоцільності;  
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- у разі невідповідності установчих документів вимогам законодав-
ства; 

 
б) 
- у разі його недоцільності;  
- через порушення встановленого законом порядку створення під-
приємства; 

в)  
- у разі вже створеного підприємства з тією ж назвою, що реєстру-
ється; 

- у разі невідповідності установчих документів вимогам законодав-
ства; 

г) 
- у разі подання документів через представника; 
- у разі його недоцільності;  
- у разі невідповідності установчих документів вимогам законодав-
ства; 

д) 
- у разі невідповідності установчих документів вимогам законодав-
ства; 

- унаслідок порушення встановленого законом порядку створення 
підприємства. 

6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління 
акціонерного товариства здійснює: 

а) Національний банк України; 
б) ревізійна комісія; 
в) учасники акціонерного товариства; 
г) Міністерство фінансів України; 
д) засновники акціонерного товариства. 

7. Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю 
скликаються: 

а) щонайрідше двічі на рік, якщо інше не передбачено установчими 
документами; 

б) щоквартально; 
в) не менш як раз на рік. 

8. Реорганізація підприємства здійснюється в таких формах: 
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а) злиття, приєднання, об’єднання; 
б) приєднання, ліквідація, злиття; 
в) санація, перетворення, перереєстрація; 
г) об’єднання, перетворення, санація. 

9. Приватизація державного майна є процесом, що спрямований 
на об’єкти власності:  

а) комунальної;  
б) державної і комунальної; 
в) колективної; 
г) державної. 

10. Ситуаційне завдання. 

Засновники приватного підприємства вирішили збільшити статутний 
фонд.  

Чи потрібна в цьому разі державна реєстрація змін у статутному фо-
нді, якщо розмір статутного фонду приватних підприємств законом не 
встановлюється?  

Яка норма закону закріплює вимогу про формування майна підпри-
ємства?  

Варіант 2 

1. Зазначте, чи правильне твердження.  

Господарські відносини у сфері економіки України становлять 
предмет підприємницького права. 

а) так; 
б) ні. 

2. Зазначте що станеться власне з державним підприємством, 
якщо господарське товариство, утворене з членів трудового колек-
тиву державного підприємства, уклало договір оренди на його май-
но:  

а) воно перестане бути державним; 
б) передача майна в оренду не припиняє права державної власності 

на майно; 
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в) діяльність державного підприємства припиниться; 
г) відбудеться реорганізація державного підприємства через приєд-

нання до орендаря. 

3. Підприємницька діяльність — це: 

а) суспільно корисна діяльність членів суспільства та їх об’єднань 
щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг 
для їх реалізації за плату, що ґрунтується на поєднанні приватних 
і публічних інтересів і здійснюється професійно; 

б) виготовлення та реалізація продукції, виконання робіт, надання 
послуг з метою одержання прибутку; 

в) суспільно корисна діяльність суб’єктів підприємництва з метою 
одержання прибутку; 

г) діяльність членів суспільства, пов’язана з виробництвом продук-
ції, виконанням робіт, наданням послуг для їх реалізації за плату, 
що ґрунтується на поєднанні приватних і суспільних інтересів і 
здійснюється відповідно до їх здібностей та можливостей; 

д) доцільна діяльність, пов’язана з виготовленням і реалізацією про-
дукції, виконанням робіт, наданням послуг для задоволення попи-
ту споживачів з метою одержання прибутку. 

4. Підприємство — це господарюючий суб’єкт, що створюється 
для здійснення:  

а) господарської діяльності, має необхідні для цього повноваження і 
реєструється у визначеному законом порядку як комерційна 
юридична особа; 

б) господарської діяльності, має певні права та обов’язки і реєстру-
ється у визначеному законом порядку як комерційна юридична 
особа; 

в) господарської діяльності з метою одержання прибутку, має необ-
хідні для цього повноваження і реєструється у визначеному зако-
ном порядку як комерційна юридична особа; 

г) господарської діяльності з метою одержання прибутку, має необ-
хідні для цього повноваження і реєструється у визначеному зако-
ном порядку як юридична особа; 

д) господарської діяльності з метою одержання прибутку, має необ-
хідні для цього повноваження і реєструється у визначеному зако-
ном порядку як комерційна фізична або юридична. 
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5. Господарське товариство — це підприємства, організації і 
установи, створені: 

а) юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна 
та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку; 

б) юридичними особами з метою одержання прибутку; 
в) на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом 

об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою оде-
ржання прибутку; 

г) на засадах угоди юридичними особами і громадянами з метою 
одержання прибутку; 

д) юридичними особами шляхом об’єднання їх майна з метою одер-
жання прибутку. 

6. Товариство з обмеженою відповідальністю — це товариство: 
а) що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визна-

чається установчими документами. Учасники товариства обме-
жені у відповідальності як суб’єкти господарського права лише 
розміром статутного фонду; 

б) що має статутний фонд, розмір якого визначається установчими 
документами. Учасники товариства обмежені у відповідальності 
як суб’єкти господарського права лише розміром статутного фон-
ду; 

в) що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визна-
чається установчими документами. Учасники товариства відпові-
дають за зобов’язаннями в межах своїх вкладів до статутного фо-
нду; 

г) учасники якого обмежені у відповідальності як суб’єкти госпо-
дарського права лише розміром статутного фонду; 

д) що має статутний фонд, розмір якого визначається установчими 
документами. Учасники товариства відповідають за боргами в 
межах отриманого прибутку від своїх вкладів до статутного фон-
ду. 

7. Господарські товариства різняться: 
а) кількістю учасників; 
б) порядком державної реєстрації; 
в) спрямуванням і змістом діяльності; 
г) обсягом юридичної відповідальності. 

8. Підприємство вважається ліквідованим: 
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а) після прийняття рішення ліквідаційною комісією; 
б) з моменту виключення підприємства з державного реєстру; 
в) за рішенням господарського суду; 
г) за рішенням місцевої адміністрації; 
д) після прийняття рішення підприємством в особі його органу. 

9. Цивільні права й обов’язки при приватизації державного майна 
виникають:  

а) з договорів, хоча й не передбачених законом, але таких, що не су-
перечать йому; 

б) з адміністративних актів з продажу державного майна; 
в) з передбачених законом договорів;  
г) внаслідок дій фізичних і юридичних осіб, не передбачених зако-

ном, але таких, що не суперечать йому. 

10. Ситуаційне завдання. 

Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю прийняли 
рішення про перерозподіл вкладів до статутного фонду.  

Чи потрібно такі зміни реєструвати в державному органі реєстрації, 
якщо ніхто з учасників проти них не заперечує?  

Які наслідки можуть настати, якщо перереєстрації не буде здійснено? 

Варіант 3 

1. Зазначте, чи правильне твердження. 

Господарське право України розвивається як система норм, які 
регулюють три сектори економіки: 

а) так; 
б) ні. 

2. Законодавство визнає, що договір між сторонами укладено з 
моменту:  

а) коли передано майно; 
б) коли складено письмовий акт; 
в) коли є треті особи, які в разі потреби можуть засвідчити фактичне 

укладення договору; 
г) коли між сторонами у відповідній формі досягнуто згоди з усіх 

умов; 
д) коли суд визнає договір укладеним. 
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3. Під непідприємницькою господарською діяльністю розуміється: 

а) діяльність суб’єктів підприємництва, яка не відповідає основним 
принципам підприємницької діяльності, але й не суперечить чин-
ному законодавству; 

б) діяльність, що здійснюється за рахунок державних дотацій для за-
доволення певних суспільних потреб незалежно від її прибут-
ковості; 

в) суспільна діяльність, що не є підприємницькою і спрямована на 
підтримку економіки країни; 

г) діяльність підприємств державної форми власності; 
д) інноваційна діяльність. 

4. Об’єднання підприємств — це: 

а) підприємства, установи, організації, що об’єднались для здійс-
нення спільної комерційної діяльності й зареєстровані у встанов-
леному законом порядку як юридична особа; 

б) господарське об’єднання, створене на добровільних засадах під-
приємствами для спільного виконання делегованих учасниками 
комерційних та інших визначених статутом (договором) функцій і 
зареєстроване як юридична особа; 

в) господарська організація, створена на добровільних засадах під-
приємствами для спільного виконання делегованих учасниками 
комерційних функцій і зареєстрована як юридична особа; 

г) господарська організація, створена на добровільних засадах дво-
ма і більше підприємствами для спільного виконання делегованих 
учасниками виробничих, комерційних, наукових та інших визна-
чених статутом (договором) функцій і зареєстрована як юридична 
особа; 

д) господарське об’єднання, створене на добровільних засадах під-
приємствами для спільного виконання делегованих учасниками 
виробничих, комерційних, наукових та інших функцій і зареєст-
роване як юридична особа. 

5. Господарські товариства створюються у формі: 

а)  
- акціонерного товариства закритого типу;  
- акціонерного товариства відкритого типу;  
- корпорацій; 
- асоціацій; 
- консорціумів; 
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б) 
- акціонерного товариства; 
- товариства з обмеженою відповідальністю; 
- товариства з додатковою відповідальністю; 
- повного товариства; 
- командитного товариства; 
в) 
- акціонерного товариства закритого типу;  
- акціонерного товариства відкритого типу;  
- корпорацій; 
- концернів; 
- товариства з обмеженою відповідальністю; 
г) 
- акціонерного товариства;  
- повного товариства; 
- корпорацій; 
- концернів; 
- товариства з обмеженою відповідальністю; 
д) 
- акціонерного товариства закритого типу;  
- акціонерного товариства відкритого типу;  
- товариства з обмеженою відповідальністю; 
- повного товариства; 
- командитного товариства. 

6. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється 
статутний фонд, розмір якого має становити не менше: 

а) суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, вихо-
дячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент 
створення товариства; 

б) суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходя-
чи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент 
створення товариства; 

в) суми, еквівалентної 100 дол. у національній валюті України; 
г) суми, еквівалентної 100 дол., але не менше трьох облікових ста-

вок НБУ, що діяли на момент створення товариства; 
д) 300 грн, ураховуючи індекс інфляції на момент створення товари-

ства. 
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7. Зазначте, чи має право підприємство створити в іншому регі-
оні філію з правами юридичної особи: 

а) підприємство має право створювати відособлені підрозділи з пра-
вом відкриття поточних і розрахункових рахунків без права юри-
дичної особи; 

б) правом юридичної особи може бути наділено тільки пред-
ставництво підприємства; 

в) філія підприємства може бути юридичною особою, якщо про це 
прийнято відповідне положення власне підприємством; 

г) право надавати статус юридичної особи відособленим під-
розділам мають державні органи управління. 

8. Об’єднання підприємств створюються: 

а) Кабінетом Міністрів України; 
б) органом, уповноваженим управляти відповідним майном; 
в) у добровільному порядку власне підприємствами; 
г) залежно від виду об’єднання це питання вирішують різні органи 

управління. 

9. Приватизація майна — це:  

а) відчуження майна на користь одного покупця одним актом купів-
лі-продажу; 

б) процес передачі майна з державної власності у приватну і навпа-
ки; 

в) процес передачі майна з державної власності у приватну;  
г) відчуження державного майна на користь недержавних юридич-

них і фізичних осіб; 
д) приватизація державного майна — це відчуження майна, що пе-

ребуває в державній власності, і майна, яке належить адміністра-
тивно-територіальним одиницям. 

10. Ситуаційне завдання. 

На загальних зборах колективного підприємства було прийнято рі-
шення внести доповнення до статуту підприємства щодо права правлін-
ня розподіляти і переглядати частки кожного члена підприємства шля-
хом їх збільшення або зменшення залежно від результатів роботи.  

Чи могли загальні збори приймати таке рішення?  
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Зазначте, що є об’єктом права власності колективного підприємства: 
а) вклади працівників підприємства; 
б) вироблена продукція; 
в) майно, придбане на підставах, встановлених законом; 
г) майно, набуте на підставах, не заборонених законом. 

Варіант 4 

1. Зазначте, чи правильне твердження. 

Локальні нормативні акти не є джерелом господарського законо-
давства: 

а) так; 
б) ні. 

2. Зазначте, чи мають право загальні збори акціонерного товари-
ства (АТ) позбавити дивідендів акціонера, який, працюючи в АТ на 
штатній посаді, через порушення покладених на нього трудових 
обов’язків завдав акціонерному товариству матеріальних збитків: 

а) загальні збори АТ мають право приймати будь-які рішення, 
спрямовані на захист його інтересів; 

б) мають право, якщо такий захід стягнення передбачений у статуті 
товариства; 

в) стягнення на винного може покладатися тільки відповідно до ви-
мог законодавства; 

г) відповідальність обмежується певною частиною заробітку пра-
цівника з урахуванням одержаних дивідендів. 

3. Підприємницька господарська діяльність — це: 

а) безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик ді-
яльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання по-
слуг, яку здійснюють фізичні та юридичні особи, зареєстровані як 
суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому 
законодавством; 

б) діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання як без-
посередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність 
з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з ме-
тою отримання прибутку, яку здійснюють фізичні та юридичні 
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особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності у 
порядку, встановленому законодавством; 

в) діяльність, яка здійснюється громадянами України як безпосеред-
ня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виро-
бництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою 
отримання прибутку, яку здійснюють фізичні та юридичні особи, 
зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, 
встановленому законодавством; 

г) діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання на влас-
ний ризик з виробництва продукції, виконання робіт, надання по-
слуг з метою отримання прибутку, яку здійснюють фізичні та 
юридичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької дія-
льності у порядку, встановленому законодавством; 

д) діяльність, яка здійснюється суб’єктами господарювання як без-
посередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність 
з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з ме-
тою отримання прибутку, яку здійснюють фізичні та юридичні 
особи і яка не заборонена законодавством. 

4. Фінансовий інститут у системі господарського права — це: 
а) організація, що засновується і реєструється як юридична особа, 

що забезпечує функціонування ринків товарів і капіталів; 
б) організація, що засновується у формі товариства і реєструється як 

юридична особа, що забезпечує функціонування ринків товарів і 
капіталів; 

в) організація, що засновується і діє у формі акціонерного товарист-
ва, має статус юридичної особи з метою збалансування цін, забез-
печує функціонування ринків товарів і капіталів; 

г) організація, що засновується у формі акціонерного або іншого то-
вариства і реєструється як юридична особа, що забезпечує функ-
ціонування ринків товарів і капіталів; 

д) організація, що засновується і реєструється як юридична особа з 
метою надання вищої освіти, наукового ступеня для подальшої 
діяльності майбутніх фахівців для забезпечення функціонування 
ринків товарів і капіталів. 

5. Акціонерним товариством називають товариство, засноване: 
а) на установчому договорі, яке має статутний фонд, поділений на 

певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відпові-
дальність за зобов’язаннями тільки майном товариства; 
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б) на установчому договорі, яке має статутний фонд, поділений на 
певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відпові-
дальність за зобов’язаннями в межах вкладів, внесених засновни-
ками; 

в) на установчому договорі та статуті, яке має статутний фонд поді-
лений на певну кількість акцій, і несе відповідальність за зо-
бов’язаннями майном товариства, а також у межах внесеної час-
тини вкладу; 

г) на установчому договорі та статуті, яке має статутний фонд, поді-
лений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе 
відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства; 

д) на установчому договорі, яке має статутний фонд, поділений на 
певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відпові-
дальність за зобов’язаннями не тільки майном товариства, а й влас-
ним майном. 

6. Повним товариством називають товариство: 
а) зі статутним фондом, розмір якого визначається установчими до-

кументами. Учасники товариства несуть відповідальність за зо-
бов’язаннями належним їм майном; 

б) всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяль-
ністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями това-
риства всім своїм майном; 

в) учасники якого несуть відповідальність за зобов’язаннями лише 
розміром статутного фонду; 

г) учасники якого займаються спільною підприємницькою ді-
яльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, 
але в межах внесених ними вкладів; 

д) зі статутним фондом, розмір якого визначається установчими до-
кументами. Учасники товариства несуть солідарну відповідаль-
ність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. 

7. Статус юридичної особи мають такі організації: 
а) дочірнє підприємство; 
б) філія акціонерного товариства; 
в) промислово-фінансова група; 
г) холдингова компанія; 
д) командитне товариство; 
е) представництво міжнародної організації. 
8. Розрізняють такі способи реорганізації підприємства: 
а) 
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- приєднання; 
- поділ; 
- створення на основі існуючого підприємства дочірніх підприємств; 
б) 
- злиття; 
- приєднання; 
- поділ; 
- виокремлення; 
- перетворення; 
в) 
- злиття; 
- приєднання; 
г) 
- злиття; 
- приєднання; 
- створення філій; 
- створення на основі існуючого підприємства дочірніх підприємств; 
- перетворення; 
д) 
- злиття; 
- приєднання; 
- перетворення. 
9. Приватизація державного майна передбачає: 
а) обов’язковий продаж державного майна за наявності покупця; 
б) обов’язковий продаж державного майна на конкурсних підставах 

за наявності кількох покупців;  
в) право держави продавати майно. 
10. Ситуаційне завдання. 
Якщо індивідуальний підприємець хоче розширити підприємство і 

створити товариство з обмеженою відповідальністю, чи потрібно лікві-
дувати приватне підприємство? 

З усіх учасників товариства з обмеженою відповідальністю залишив-
ся один. Чи дійсні в цьому разі установчі документи? 
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Варіант 5 

1. Зазначте, чи правильне твердження. 

Господарська діяльність поділяється на два види: підприємницьку 
(комерційну) і непідприємницьку (некомерційну): 

а) так; 
б) ні. 

2. Фізична особа хоче взяти в оренду майно державного підприєм-
ства (у тому числі приміщення). Для цього потрібно:  

а) узгодження з органом, уповноваженим управляти відповідним 
державним майном; 

б) зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності; 
в) одержати дозвіл орендодавця; 
г) повідомити про намір трудовий колектив; 
д) надіслати копію заяви до органу Антимонопольного комітету. 

3. Підприємницькі відносини — це: 

а) майнові відносини щодо задоволення особистих потреб громадян 
у товарах, роботах і послугах; 

б) відносини, що складаються при формуванні прибутку і викорис-
танні власних фінансових ресурсів для здійснення підприємниць-
кої діяльності; 

в) управлінські відносини в народному господарстві між органами 
державної виконавчої влади і підприємцями; 

г) відносини в народному господарстві між органами державної ви-
конавчої влади і підприємцями; 

д) відносини між господарюючими суб’єктами і органами управлін-
ня, які утворюються у процесі організації і безпосереднього здій-
снення господарської діяльності. 

4. Фізичні особи-підприємці — це: 

а) громадяни України і особи без громадянства, які мають право 
здійснювати підприємницьку господарську діяльність у будь-яких 
організаційних формах за їх вибором; 
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б) громадяни України та іноземні громадяни, які мають право здійс-
нювати підприємницьку господарську діяльність у будь-яких ор-
ганізаційних формах за їх вибором; 

в) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, 
які мають право здійснювати підприємницьку господарську дія-
льність у будь-яких організаційних формах за їх вибором, зокре-
ма, якщо їх діяльність здійснюється із залученням найманої праці, 
вона реєструється як приватне підприємство; 

г) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, 
які мають право здійснювати підприємницьку господарську дія-
льність як приватні підприємці; 

д) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, 
які мають право здійснювати підприємницьку господарську дія-
льність у будь-яких організаційних формах за їх вибором. 

5. Учасники акціонерного товариства — це: 

а) особи, що виконують передбачені законодавством дії щодо орга-
нізації товариства; 

б) особи, що несуть солідарну відповідальність за боргами товарис-
тва перед засновниками; 

в) особи, які виконують передбачені законодавством дії щодо засну-
вання та дії товариства і несуть солідарну відповідальність за бор-
гами товариства як перед засновниками, так і перед третіми осо-
бами; 

г) особи, які за законодавством України не обмежені у правоздатно-
сті та дієздатності; 

д) особи, які виконують обов’язки передплатників на акції перед то-
вариством засновників та акціонерів, перед акціонерним товарис-
твом. 

6. Командитним товариством називають товариство: 

а) змішаного типу, в якому разом з одним або більше учасників, які 
здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і не-
суть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм 
майном (повні товариші), є один або більше учасників, відповіда-
льність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладни-
ків або командитистів); 

б) учасники якого здійснюють від імені товариства підприємницьку 
діяльність і несуть відповідальність за його зобов’язаннями всім 
своїм майном; 
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в) учасники якого здійснюють підприємницьку діяльність і несуть 
відповідальність за зобов’язаннями в межах внесених ними вкла-
дів; 

г)  змішаного типу, учасники якого здійснюють підприємницьку ді-
яльність і несуть відповідальність залежно від їх вкладів; 

д) змішаного типу, в якому разом з одним або більше учасників, які 
здійснюють підприємницьку діяльність і несуть відповідальність 
за зобов’язаннями товариства всім своїм майном (повні товари-
ші), є учасники, які несуть відповідальність за зобов’язаннями в 
межах своїх вкладів (вкладників або командитистів). 

7. До комерційних належать такі юридичні особи: 
а) споживчий кооператив; 
б) державна установа; 
в) фермерське господарство; 
г) виробничий кооператив; 
д) інвестиційний фонд. 

8. Підприємництво — це: 
а) діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання по-

слуг, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареє-
строваними як суб’єкти підприємницької діяльності; 

б) безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяль-
ність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з 
метою одержання прибутку, яка здійснюється фізичними та юри-
дичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької 
діяльності у порядку, встановленому законодавством; 

в) діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання по-
слуг з метою одержання прибутку, яка здійснюється фізичними та 
юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємни-
цької діяльності у порядку, встановленому законодавством; 

г) безпосередня самостійна, систематична діяльність з вироб- 
ництва продукції, виконання робіт, надання послуг; 

д) безпосередня самостійна, систематична діяльність з виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг з метою одержання 
прибутку. 

9. Приватизація державного майна — це: 
а) продаж майна за гроші й інші цінні папери; 
б) погашення приватизаційних майнових сертифікатів; 
в) передача в оренду державного майна; 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

21 

г) передача, обмін, конфіскація, реквізиція, списання державного 
майна, передача з балансу на баланс; 

д) продаж тільки за гроші з метою одержання прибутку;  
е) продаж майна за гроші та приватизаційні папери. 

10. Ситуаційне завдання. 

При перевірці діяльності товариства з обмеженою відповідальністю 
податкова інспекція виявила порушення щодо строків внесення платежів 
до бюджету і нарахувала пеню. Директор підприємства видав наказ про 
утримання суми пені з частки власності головного бухгалтера в майні 
підприємства.  

Чи правомірні такі дії? Який порядок вилучення майна власника 
встановлено законом?  

Варіант 6 

1. Зазначте, чи правильне твердження. 

Підприємницька діяльність як предмет господарського права — 
це суспільно корисна діяльність з виготовлення та реалізації проду-
кції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється професійно з 
метою підвищення економічного розвитку країни і задоволення сус-
пільних потреб у товарах (роботах, послугах): 

а) так; 
б) ні. 

2. Підставою цивільно-правової відповідальності за договором є: 

а) дії, що порушують вимоги законодавства; 
б) зловживання цивільними правами; 
в) порушення моральних принципів суспільства; 
г) матеріальна і моральна шкода. 

3. Господарське законодавство — це: 

а) кодифіковане законодавство, що регулює підприємницьку діяль-
ність; 

б) система нормативних актів, які згідно із законом є інституційни-
ми джерелами господарського права; 
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в) не кодифіковане законодавство, що регулює підприємницьку дія-
льність; 

г) система нормативних актів, що регулюють підприємницьку дія-
льність; 

д) кодифіковане і систематизоване законодавсво України, що регу-
лює відносини, які виникають у процесі господарської діяльності 
суб’єктів підприємництва. 

4. Підприємство — це: 

а) створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності та одержання прибутку гос-
подарська організація, що діє на підставі статуту, має відповідні 
права і виконує обов’язки щодо своєї діяльності, є юридичною 
особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в бан-
ках; 

б) створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспі-
льних потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання 
прибутку самостійна господарська організація, що діє на підставі 
статуту, має відповідні права і виконує обов’язки щодо своєї дія-
льності, є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний 
та інші рахунки в банках; 

в) створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспі-
льних потреб і одержання прибутку господарська організація, що 
діє на підставі статуту, має відповідні права і виконує обов’язки 
щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний ба-
ланс, поточний та інші рахунки в банках; 

г) створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспі-
льних потреб і одержання прибутку самостійна господарська ор-
ганізація, що діє на підставі статуту, має відповідні права і вико-
нує обов’язки щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має 
самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках; 

д) створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для 
здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспі-
льних потреб у реалізації та продажу товарів (продукції, роботах, 
послугах) господарська організація, що діє на підставі договору, 
має відповідні права і виконує обов’язки щодо своєї діяльності, є 
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юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші 
рахунки в банках. 

5. Засновниками акціонерного товариства є особи: 
а) які виконують передбачені законом дії щодо заснування товарис-

тва; 
б) які несуть солідарну відповідальність за боргами товариства пе-

ред учасниками; 
в) які виконують передбачені законом дії щодо заснування товарис-

тва, розподілу акцій та прибутку; 
г) які виконують передбачені законом дії щодо заснування товарис-

тва і несуть відповідальність як перед тими, хто підписався на ак-
ції, так і перед третіми особами за зобов’язаннями, що виникли до 
реєстрації товариства; 

д) які несуть солідарну відповідальність за боргами товариства пе-
ред учасниками і виконують передбачені законом дії щодо засну-
вання товариства. 

6. Особливості управління справами командитного товариства 
полягають у такому: 

а) здійснюється тільки учасниками з обмеженою відповідальністю 
(командитистами); 

б) здійснюється обраними на загальних зборах членами товариства; 
в) здійснюється обраними на загальних зборах членами товариства 

(один з повною відповідальністю і один з обмеженою); 
г) здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю (по-

вними товаришами); 
д) здійснюється шляхом делегування повноважень: учасник з повною 

відповідальністю управляє справами учасників з повною відпові-
дальністю, а учасник з обмеженою відповідальністю — справами 
учасників з обмеженою відповідальністю; вони обираються на за-
гальних зборах. 

7. Діяльність юридичної особи припиняється шляхом: 
а) злиття з іншою юридичною особою; 
б) приєднання до іншої юридичної особи; 
в) вступу до асоціації; 
г) ліквідації; 
д) вступу до акціонерного товариства. 

8. Суб’єктом підприємницької діяльності можуть бути: 
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а) громадяни України, не обмежені законом у правоздатності та діє-
здатності; 

б) громадяни України, інших держав, не обмежені законом у право-
здатності та дієздатності, не обмежені законодавством у праві 
здійснення підприємницької діяльності, юридичні особи всіх 
форм власності, встановлених Законом України “Про власність”; 

в) юридичні особи всіх форм власності; 
г) фізичні та юридичні особи, не обмежені законом у правоздатності 

та дієздатності; 
д) громадяни України, не обмежені законом у правоздатності та діє-

здатності та у праві здійснення підприємницької діяльності. 

9. Мала приватизація майна — це:  

а) купівля пакетів акцій на фондовій біржі; 
б) відчуження майна на користь кількох покупців одним актом купі-

влі-продажу; 
в) відчуження майна на користь покупців на основі кількох догово-

рів купівлі-продажу; 
г) відчуження майна на користь одного покупця одним актом при-

ймання-передачі державного майна; 
д) відчуження майна на користь одного покупця одним актом купів-

лі-продажу. 

10. Ситуаційне завдання. 

Відповідно до ст. 52 Закону України “Про господарські товариства” 
учасники зобов’язані внести свій вклад повністю не пізніше одного року 
після реєстрації товариства. Ця вимога закону не була виконана і стату-
тний фонд не було сформовано.  

До яких наслідків це може призвести? Чи передбачені такі випадки в 
законі?  

Зазначте, чи може бути заборонена діяльність такого підприємства: 
а) діяльність не може бути заборонена, оскільки закон не порушено; 
б) закон порушено (якщо таке твердження правильне, знайти поси-

лання на відповідну правову норму); 
в) підприємство має бути попереджено про порушення законодавст-

ва і якщо у визначений строк порушення не буде усунуто, то під-
приємство може бути ліквідовано.  
Хто повинен зробити таке попередження? 
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Варіант 7 

1. Зазначте, чи правильне твердження.  
Домінуючим в Україні є державний сектор економіки: 
а) так; 
б) ні. 

2. Для виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальні-
стю необхідні такі умови:  

а) достатньо рішення загальних зборів; 
б) письмове попередження з боку учасника не пізніше як за 6 міся-

ців; 
в) за особистою заявою учасника; 
г) оформлення виходу залежить від виду товариства; 
д) достатньо внести зміни в установчі документи. 

3. До суб’єктів господарського права належать: 
а) учасники господарських відносин, тобто підприємства, установи, 

організації, а також окремі громадяни, якщо вони здійснюють 
підприємництво без створення підприємства; 

б) учасники господарських відносин, тобто організації та їх структу-
рні підрозділи, а також окремі громадяни, якщо вони здійснюють 
підприємництво без створення підприємства; 

в) учасники господарських відносин, тобто підприємства, установи, 
організації, об’єднання громадян та окремі громадяни; 

г) громадяни і особи без громадянства, які здійснюють підприємни-
цьку діяльність, а також юридичні особи, зареєстровані у встано-
вленому порядку; 

д) підприємці і споживачі, тобто організації та їх структурні підроз-
діли, а також окремі громадяни. 

4. За організаційно-правовою формою законодавство України ви- 
різняє такі види підприємств: 

а)  
- приватні підприємства; 
- колективні підприємства; 
- акціонерні товариства; 
- підприємства, засновані на власності об’єднання громадян; 
- комунальні підприємства; 
- державні підприємства; 
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б) 
- приватні підприємства; 
- державні підприємства; 
- колективні підприємства; 
- підприємства, засновані на власності об’єднання громадян; 
- комунальні підприємства; 
- казенні підприємства; 
в) 
- приватні підприємства; 
- колективні підприємства; 
- господарські товариства; 
- підприємства, засновані на власності об’єднання громадян; 
- комунальні підприємства; 
- державні підприємства (у тому числі казенні); 
г) 
- приватні підприємства; 
- колективні підприємства; 
- акціонерні товариства; 
- об’єднання громадян; 
- комунальні підприємства; 
- державні підприємства (у тому числі казенні); 
д) 
- приватні підприємства; 
- колективні підприємства; 
- господарські товариства; 
- підприємства, засновані на власності об’єднання громадян; 
- командитні товариства; 
- державні підприємства. 

5. Мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товарис-
тва становить: 

а) 1250 грн, ураховуючи індекс інфляції на момент створення акціо-
нерного товариства; 

б) суму, еквівалентну 1250 дол., у національній валюті; 
в) суму, еквівалентну 1250 дол., але не менше п’яти облікових ста-

вок НБУ, що діяли на момент створення акціонерного товариства; 
г) 300 грн на кожного із засновників товариства, але не менше 1250 

грн; 
д) суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам виходя-

чи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент 
створення акціонерного товариства.  
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6. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 
здійснюється протягом: 

а) 10 днів; 
б) 15 днів; 
в) 5 днів; 
г) 45 днів. 

7. Юридична особа вважається ліквідованою з моменту: 

а) прийняття рішення про оголошення її банкрутом; 
б) прийняття власником рішення про припинення діяльності; 
в) погашення боргів перед кредиторами; 
г) виключення її з державного реєстру. 

8. Норма господарського права — це: 

а) нормативний акт галузі господарського права; 
б) локальні нормативні акти спеціальної галузі господарського пра-

ва; 
в) елемент системи комплексної галузі господарського права; 
г) елемент системи галузі цивільного права; 
д) елемент системи галузей цивільного та адміністративного права.  

9. Відносини щодо приватизації невеликих державних підпри-
ємств регулюються: 

а) Законом України “Про приватизацію невеликих державних під-
приємств” 

б) у питаннях, не врегульованих Законом України “Про приватиза-
цію невеликих державних підприємств”, також Законом України 
“Про приватизацію майна державних підприємств”; 

в) законами України про приватизацію, а також законодавством про 
власність і Цивільним кодексом.  

10. Ситуаційне завдання. 

Визначити порядок, встановлений для скасування державної реєст-
рації суб’єкта підприємницької діяльності, і випадки, в яких це можливо: 

а) державний орган реєстрації може самостійно скасувати своє рі-
шення про реєстрацію; 

б) за особистою заявою суб’єкта підприємництва; 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

28 

в) у разі визнання недійсними або такими, що суперечать чинному 
законодавству, установчих документів; 

г) здійснення діяльності, яка суперечить установчим документам і 
чинному законодавству; 

д) неповідомлення суб’єктам підприємництва про зміну свого міс-
цезнаходження (місця проживання). 

Визначити орган, який може прийняти рішення про скасування ре-
єстрації у випадках, передбачених пунктами в), г), д) цього завдання. 

Варіант 8 

1. Зазначте, чи правильне твердження.  

У науці господарського права розрізняють дві групи методів впли-
ву держави на економіку і поведінку суб’єктів господарювання — ад-
міністративні та економічні. 

а) так; 
б) ні. 

2. Зазначте, чи сплачується податок на прибуток від спільної ді-
яльності самостійно кожним з учасників, чи сукупний податок 
сплачується учасником, який здійснює облік спільної діяльності, до 
моменту розподілу прибутку між учасниками: 

а) податок на прибуток сплачується двічі: учасником, який здійснює 
бухгалтерський облік операцій від спільної діяльності, і кожний з 
учасників зі своєї частки чистого прибутку; 

б) показники балансу спільної діяльності не включаються в баланс 
підприємства, якому доручено вести спільні справи, тому об’єкта 
оподаткування немає; 

в) податок на прибуток від спільної діяльності сплачується само-
стійно кожним з учасників. 

3. Зміст предмету підприємницького права визначається: 

а) сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами гос-
подарського права; 

б) системою норм, що регулюють відносини у сфері комерційної ді-
яльності; 

в) поняттями “народне господарство” та “господарська діяльність”; 
г) правовим регулюванням господарських відносин; 
д) сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами циві-

льного права. 
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4. Спільне підприємство з іноземними інвестиціями — це: 

а) підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене 
згідно із законодавством України, іноземна інвестиція у статут-
ному фонді якого за його наявності становить не менше 50 %; 

б) підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової фо-
рми, створене згідно із законодавством України, іноземна інвес-
тиція у статутному фонді якого за його наявності становить не 
менше 10 %; 

в) підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової фо-
рми, створене згідно із законодавством України, іноземна інвес-
тиція у статутному фонді якого становить не менше 
100 мінімальних розмірів заробітної плати, що обчислюється на 
території України; 

г) підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене 
згідно із законодавством України, іноземна інвестиція у статут-
ному фонді якого за його наявності становить не менше 30 %; 

д) підприємство, створене згідно із законодавством України, інозе-
мна інвестиція у статутному фонді якого за його наявності стано-
вить не менше 15 %. 

5. Збільшення статутного фонду акціонерного товариства мож-
ливе з таких підстав: 

а) якщо акціонери домовились про його збільшення; 
б) якщо вичерпано резервний фонд акціонерного товариства; 
в) якщо акціонери повністю оплатили всі випущені раніше акції; 
г) якщо акціонери мають намір додатково випустити акції; 
д) якщо акціонери заручилися згодою учасників товариства. 

6. Статус юридичної особи мають такі підприємницькі структу-
ри: 

а) філія підприємства; 
б) відділення комерційного банку; 
в) представництво акціонерного товариства; 
г) дочірнє підприємство. 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі та-
ких документів: 
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а) статуту; 
б) положення; 
в) установчого договору і статуту; 
г) установчого договору; 
д) установчого договору і положення; 
е) статуту і положення. 

8. Загальні державні гарантії прав суб’єктів підприємницької ді- 
яльності полягають у такому: 

а) держава гарантує всім підприємцям незалежно від вибраних ними 
організаційних форм підприємницької діяльності рівні права і 
створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, 
фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ре-
сурсів; 

б) держава гарантує всім підприємцям рівні права і створює рівні 
можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, 
трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів; 

в) держава гарантує всім рівні можливості для доступу до матеріа-
льно-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних 
та інших ресурсів; 

г) держава гарантує всім підприємцям незалежно від вибраних ними 
організаційних форм підприємницької діяльності рівні права і 
створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, 
фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ре-
сурсів, але забезпечення ресурсами, що централізовано розподі-
ляються державою, здійснюється лише за умови виконання під-
приємцем робіт і поставок для державних потреб; 

д) держава гарантує всім підприємцям незалежно від вибраних ними 
організаційних форм підприємницької діяльності рівні права і 
створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, 
фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ре-
сурсів, але забезпечення ресурсами, що централізовано розподі-
ляються державою, здійснюється лише за умови виконання під-
приємцем робіт і поставок для державних потреб; у передбачених 
законом випадках підприємець може бути залучений до виконан-
ня у робочий час державних обов’язків, а орган, що приймає таке 
рішення, відшкодовує йому відповідні збитки. 

9. Ціни продажу об’єкта приватизації спочатку визначає:  

а) аудитор (аудиторська фірма); 
б) керівник підприємства; 
в) головний бухгалтер підприємства; 
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г) Кабінет Міністрів України; 
д) орган приватизації.  

10. Ситуаційне завдання. 

Дочірнє підприємство іноземної фірми на території України зі стату-
тним фондом 20 тис. дол. (це вартість технологічного обладнання) за-
ймається деревообробкою і реалізує свою продукцію на експорт. Проте, 
як вважає банк, валютна виручка в розмірі 50 % має бути продана на 
міжбанківському валютному ринку. Виручка ж підприємств з іноземни-
ми інвестиціями за експорт продукції власного виробництва не підлягає 
обов’язковому продажу.  

Чи правильно вважає банк?  

Варіант 9 

1. Зазначте, чи правильне твердження.  

Господарське право — це комплексна галузь права: 

а) так; 
б) ні.  

2. Зазначте, чи мають право сторони договору включати в нього 
умову про зниження (обмеження) розміру відповідальності порівняно 
зі встановленим законом: 

а) сторони мають право встановлювати розмір відповідальності за 
взаємною угодою; 

б) зменшення суми збитків можливе за рішенням господарського 
суду; 

в) така угода не допускається. 

3. Суб’єкти господарського права мають такі ознаки право-
суб’єктивності: 

а)  
- певну організаційно-правову форму; 
- основні фонди та оборотні кошти; 
- юридично відокремлене і закріплене за ними майно; 
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- власну господарську правосуб’єктивність; 
б)  
- певну організаційно-правову форму; 
- юридично відокремлене і закріплене за ним майно; 
- власну господарську правосуб’єктивність; 
в)  
- назву і місцезнаходження; 
- певну організаційно-правову форму; 
- юридично відокремлене і закріплене за ними майно; 
- певні права та обов’язки, закріплені законодавством; 
г)  
- певну організаційно-правову форму; 
- юридично відокремлене і закріплене за ними майно; 
- є юридичною особою; 
д)  
- статус підприємства; 
- юридично відокремлене і закріплене за ними майно; 
- власну господарську правосуб’єктивність; 
- виступають від свого імені в суді та господарському суді. 

4. Приватне підприємство — це організаційно-правова форма 
підприємства, заснована на власності: 

а) юридичної особи; 
б) громадян; 
в) фізичної особи; 
г) громадян України, осіб без громадянства; 
д) двох і більше громадян України, осіб без громадянства. 

5. Зменшення статутного фонду акціонерного товариства мож-
ливе за таких умов:  

а) нестачі оборотних коштів; 
б) без обмежень; 
в) згоди кредиторів; 
г) сплати акціонерами всіх випущених акцій; 
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д) якщо зменшенню статутного фонду передувало його збільшення. 

6. Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється 
в таких органах: 

а) у районній, міській державній адміністрації; 
б) у ліцензійній палаті; 
в) в Антимонопольному комітеті; 
г) у Кабінеті Міністрів України. 

7. Цивільна правоздатність підприємства виникає з моменту: 

а) відкриття рахунка в банку; 
б) затвердження статуту вищою організацією; 
в) державної реєстрації; 
г) укладення першого договору. 

8. Державні майнові гарантії прав підприємців полягають у тако-
му: 

а) держава гарантує недоторканість майна підприємця; збитки, за-
вдані підприємцю внаслідок порушення державними органами 
його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються 
підприємцю відповідно до чинного законодавства; 

б) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права 
власності підприємця; не допускається вилучення державою у 
підприємця його основних і оборотних фондів та іншого викорис-
товуваного ним майна, за винятком випадків, передбачених зако-
нодавством; збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення 
державними органами його майнових прав, відшкодовуються 
підприємцю відповідно до чинного законодавства; 

в) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права 
власності підприємця, не допускається вилучення громадянами, 
юридичними особами, державою у підприємця його основних і 
оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна, за 
винятком випадків, передбачених законодавством; збитки, завдані 
підприємцю внаслідок порушення державними органами його 
майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються під-
приємцю; 
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г) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права 
власності підприємця; не допускається вилучення державою у 
підприємця його основних і оборотних фондів та іншого викорис-
товуваного ним майна, за винятком випадків, передбачених зако-
нодавством; збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення 
громадянами, юридичними особами і державними органами його 
майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються під-
приємцю відповідно до чинного законодавства; 

д) держава гарантує недоторканість майна підприємця; не допуска-
ється вилучення у підприємця його основних і оборотних фондів 
та іншого використовуваного ним майна; збитки, завдані підпри-
ємцю внаслідок порушення державними органами його майнових 
прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю. 

9. Покупцями об’єктів приватизації мають право бути:  

а) громадяни України  
б) юридичні особи, у майні яких частина державної власності пере-

вищує 25 %; 
в) органи державної влади і місцевого самоврядування; 
г) працівники органів приватизації;  
д) юридичні особи.  

10. Ситуаційне завдання. 

Покупець після пред’явлення претензії погодився погасити забор-
гованість по оплаті. Але тривалий час цього не робить.  

Як примусити його виконати визнану претензію? Чи можливе в цьо-
му разі безспірне списання визнаної суми з розрахункового рахунка бо-
ржника? Які підстави безспірного стягнення передбачені в законодавст-
ві?  

Варіант 10 

1. Зазначте, чи правильне твердження.  

Норма підприємницького права — це елемент галузі господарсь-
кого права: 

а) так; 
б) ні. 
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2. Для того, щоб запобігти банкрутству товариства з обмеже-
ною відповідальністю, що складається з трьох осіб, у разі виходу з 
нього одного із засновників, в установчі документи слід внести такі 
положення:  

а) записати, що повернення вкладу здійснюється тільки у грошово-
му вираженні; 

б) вклад повертається за згодою товариства тільки в натуральній 
формі; 

в) вклад повертається тільки після закінчення року з моменту вихо-
ду; 

г) зміна вартості майна, внесеного до статутного фонду, не впливає 
на розмір частки учасника; 

д) передбачити створення не тільки резервного фонду, а й фонду ре-
конструкції та розвитку підприємства, що становитиме не менше 
25 % статутного фонду. 

3. Суб’єкти господарського права — це: 

а) організації, які на основі юридично відокремленого майна в ме-
жах своєї господарської компетенції безпосередньо здійснюють 
господарську діяльність; 

б) організації, які на основі юридично відокремленого майна в ме-
жах своєї господарської компетенції безпосередньо здійснюють 
господарську діяльність з використанням її результатів; 

в) організації, які на основі юридично відокремленого майна в ме-
жах своєї господарської компетенції безпосередньо здійснюють 
господарську діяльність з використанням її результатів або 
управлінську діяльність в економіці; 

г) підприємства, установи, організації, які в межах своєї господар-
ської компетенції здійснюють господарську діяльність з викорис-
танням її результатів; 

д) організації, які згідно з потребами народного господарства в ме-
жах своєї господарської компетенції здійснюють господарську ді-
яльність з використанням її результатів на основі юридично відо-
кремленого майна. 

4. До установчих документів підприємства належать такі доку- 
менти:  
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а) установчий договір, протокол зборів, статут; 
б) рішення власника майна або уповноваженого ним органу про 

створення юридичної особи, заява, реєстраційна картка; 
в) документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного 

фонду, заява, статут; 
г) документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного 

фонду, заява, реєстраційна картка, статут; 
д) рішення власника майна або уповноваженого ним органу про 

створення юридичної особи, документ, що засвідчує сплату 
власником внеску до статутного фонду, заява. 

5. Фонд сплати дивідендів в акціонерному товаристві формуєть-
ся: 

а) з коштів резервного фонду акціонерного товариства; 
б) з коштів статутного фонду акціонерного товариства; 
в) з коштів від розповсюдження акцій; 
г) з коштів кредиторів; 
д) з чистого прибутку товариства.  

6. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товарист-
во — таким, що припинило свою діяльність, з моменту: 

а) публікації товариством повідомлення в одному з офіційних ви-
дань преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх заяв; 

б) виключення підприємства з державного реєстру підприємств та 
організацій; 

в) рішення про це зборів товариства; 
г) внесення запису про це в державний реєстр Антимонопольним 

комітетом. 

7. До категорії господарських товариств належать такі 
суб’єкти підприємницької діяльності: 

а) асоціація; 
б) корпорація; 
в) довірче товариство; 
г) концерн. 

8. До основних принципів підприємницької діяльності належать: 
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а) 
- вільний вибір діяльності на свій ризик;  
- залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридич-
них осіб і громадян; 

- самостійне формування програми діяльності та вибір поста- 
чальників і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін 
відповідно до законодавства; 

- вільний найм працівників; 
- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не 
заборонено або не обмежено законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком;  
- самостійне здійснення підприємцем — юридичною особою зовні-
шньоекономічної діяльності, використання будь-якими підприєм-
цями належної йому частки валютної виручки на свій розсуд; 

б) 
- вільний вибір діяльності;  
- залучення на добровільних засадах до підприємницької діяльності 
майна та коштів юридичних осіб і громадян; 

- самостійне формування програми діяльності та вибір поста-
чальників виготовленої продукції, встановлення цін; 

- вільний найм працівників; 
- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не 
заборонено або не обмежено законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 
платежів; 

- самостійне здійснення підприємцем — юридичною особою зовні-
шньоекономічної діяльності, використання будь-якими підприєм-
цями належної йому частки валютної виручки на свій розсуд; 

в)  
- вільний вибір діяльності;  
- залучення на добровільних засадах до підприємницької діяльності 
майна та коштів юридичних осіб і громадян; 

- самостійне формування програми діяльності та вибір поста-
чальників і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін 
відповідно до законодавства; 

- вільний найм працівників; 
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- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не 
заборонено або не обмежено законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 
платежів, встановлених законодавством; 

- самостійне здійснення підприємцем — юридичною особою зовні-
шньоекономічної діяльності, використання будь-якими підприєм-
цями належної йому частки валютної виручки на свій розсуд; 

г)  
- вільний вибір діяльності;  
- залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридич-
них осіб і громадян; 

- самостійне формування програми діяльності та вибір поста-
чальників виготовленої продукції, встановлення цін відповідно до 
законодавства; 

- вільний найм працівників; 
- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, природних та інших видів ресурсів; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 
платежів; 

- самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної ді-
яльності, використання підприємцями належної йому частки валю-
тної виручки на свій розсуд; 

д) 
- вільний вибір діяльності на власний ризик;  
- залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридич-
них осіб і громадян; 

- самостійне формування програми діяльності та вибір поста-
чальників і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін; 

- вільний найм працівників і вільне припинення трудових відносин з 
працівниками; 

- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не 
заборонено законодавством; 

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення 
платежів, встановлених законодавством; 

- самостійне здійснення підприємцем — юридичною особою зовні-
шньоекономічної діяльності, використання будь-якими підприєм-
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цями належної йому частки валютної виручки на подальше здійс-
нення підприємницької діяльності. 

9. До продавців об’єктів малої приватизації належать: 

а) органи приватизації, створені місцевими радами народних депу-
татів; 

б) Фонд державного майна України, його регіональні відділення і 
представництва; 

в) органи з керування державним майном. 

10. Ситуаційне завдання. 

Київський будівельний трест домовився про купівлю і сплатив вар-
тість дизельного пального одному МП. Проте продавець (МП) не вико-
нав своїх зобов’язань і пальне не поставив. Прокурор Печерського ра-
йону м. Києва подав позов до господарського суду про стягнення варто-
сті пального та пені за прострочення виконання зобов’язання. Відпові-
дач просив залишити розмір пені, посилаючись на те, що сам не отримав 
пальне від свого контрагента за договором про спільну діяльність.  

Яке рішення повинен винести господарський суд? Чи належать за-
значені відповідачем обставини до непереборної сили? Чи може борж-
ник запобігти своїм збиткам і відшкодувати їх? Чи може прокурор пода-
вати такі позови? 
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