1.

Предмет господарсько-правового регулювання становлять:

2.

Предмет господарсько-правового регулювання становлять:

3.

Предмет господарсько-правового регулювання становлять:

4.

Господарські відносини НЕ можуть виникнути між:

5.

Під господарською діяльністю слід розуміти:

6.

Під підприємництвом розуміють:

7.

Господарські відносини становлять:

8.

До господарсько-виробничих відносин належать:

9.

До організаційно-господарських відносин належать:

10.

Укладання договору постачання між суб’єктами підприємництва представляє

собою:

11.

Державна реєстрація громадянина як суб’єкта підприємництва – це:

12.

Внутрішньогосподарські відносини представляють собою:

13.

Відносини,

що

складаються

між

структурними

господарювання, представляють собою:

14.

Некомерційна господарська діяльність – це:

15.

Внутрішньогосподарськими є відносини, що виникають:

підрозділами

суб’єкта

16.

Відносини, що складаються при наданні дотацій і пільг суб’єктам господарювання,

представлять собою:

17.

Громадські організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання,

відносять до:

18.

Предметом господарського регулювання є:

19.

Під методами господарського права розуміють:

20.

В господарському праві застосовуються:

21.

Сторони договору поставки формують умови господарського зобов’язання. Така

поведінка сторін ґрунтується на:

22.

Суб’єкт господарювання повинен отримати спеціальну ліцензію на провадження

певного виду діяльності. Така поведінка сторін ґрунтується на:

23.

Держава регулює поведінку суб’єктів господарювання шляхом представлення

суб’єктам декількох моделей відповідних доцільних правовідносин. Така поведінка
держави ґрунтується на:

24.

Зазначте, яка модель поведінки учасників господарських відносин ґрунтується на

застосуванні методу автономних рішень:

25.

Зазначте, яка модель поведінки учасників господарських відносин ґрунтується на

застосуванні методу рекомендацій:

26.

Зазначте, яка модель поведінки учасників господарських відносин ґрунтується на

застосуванні методу владних приписів:

27.

НЕ є загальним принципом господарювання:

28.

НЕ відноситься до загального принципу господарювання:

29.

Галузь економіки представляє собою:

30.

За метою здійснення господарську діяльність кваліфікують на:

31.

Змістом господарських правовідносин є:

32.

Об’єктом господарських правовідносин є:

33.

Згідно з Господарським кодексом України некомерційна господарська діяльність –

це:

34.

Ознаками підприємства є:

35.

Господарське право (як галузь права) – це:

36.

Студенти четвертого курсу по черзі назвали принципи господарського права.

37.

До джерел господарського права належать:

38.

Який із нормативних актів НЕ відноситься до джерела господарського права –

«господарське законодавство»?

39.

До якого джерела господарського права відноситься Положення про форму

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції?

40.

До якого джерела господарського права відносяться установчі договори

господарських товариств?

41.

Нормативні договори як джерела господарського права, поділяються на:

42.

До якого джерела господарського права відноситься Цивільний кодекс України?

43.

До якого джерела господарського права слід відносити Конституційний договір

України між Верховною Радою України та Президентом України від 1995 року?

44.

До джерел господарського права відносять:

45.

Звичай:

46.

До якого джерела господарського права відноситься Постанова Судової палати у

господарських справах Верховного Суду?

47.

Під господарським законодавством розуміють:

48.

Не є предметом регулювання Господарського кодексу України:

49.

Предметом регулювання Господарського кодексу України є:

50.

Не є господарсько-правовими нормами:

51.

Не є господарсько-правовими нормами:

52.

Джерелом господарського права:

53.

Зовнішньоекономічна політика спрямована:

54.

Інвестиційна політика спрямована:

55.

На забезпечення економіки необхідним обсягом грошової маси, досягнення

ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб’єктів господарювання та населення
до банківської системи спрямована:

56.

Не є формою державного планування господарської діяльності:

57.

Не

є

засобом

регулюючого

впливу

держави

на

діяльність

суб’єктів

господарювання:

58.

Не є засобом державного регулювання господарської діяльності:

59.

Не є засобом державного регулювання господарської діяльності:

60.

В державному контракті замовником є:

61.

Яким з зазначених законів регламентується ліцензування банківської діяльності?

62.

Право на провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду

господарської діяльності дає:

63.

Не є обов’язком Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування:

64.

Ліцензіат:

65.

Яким органом здійснюється правосуддя в господарських відносинах в Україні?

66.

Рішення якого суду є джерелами господарського права?

67.

Яке визначення найбільш повно характеризує поняття «господарська діяльність»?

68.

Що таке господарсько-виробничі відносини?

69.

Що таке організаційно-господарські відносини?

70.

Що таке корпоративний спір?

71.

Який нормативно-правовий акт є основним у регулюванні господарських

відносин?

72.

Який кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює

господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської
діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими
учасниками відносин у сфері господарювання?

73.

Як називається господарська діяльність, що здійснюється з метою одержання

прибутку?

74.

Як називаються майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами

господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності?

75.

Як називаються відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та

суб’єктами

організаційно-господарських

повноважень

у

процесі

управління

господарською діяльністю?

76.

Як називаються відносини, що складаються між структурними підрозділами

суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними
підрозділами?

77.

Що з переліченого НЕ є предметом регулювання Господарського кодексу України?

78.

Які з перелічених суб’єктів є суб’єктами господарювання?

79.

Як називається довгострокова економічна політика?

80.

Як називається поточна економічна політика?

81.

Що таке сукупність найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення

для реалізації стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що
складаються в поточному періоді розвитку економіки?

82.

Як називається політика, спрямована на здійснення державою прогресивних змін у

структурі економіки, удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій,
стимулювання розвитку галузей?

83.

Яка політика спрямована на створення суб’єктами господарювання найбільш

сприятливих умов забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і
невиробничих фондів переважено на якісно новій техніко-технологічній основі?

84.

Яка політика спрямована на регулювання державою відносин обміну між

суб’єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації
національного продукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями та
видами господарської діяльності?

85.

Яка політика спрямована на встановлення і підтримання паритетного курсу

національної валюти щодо іноземних валют, стимулювання зростання державних
валютних резерві та їх ефективне використання?

86.

Яка політика забезпечує раціональне використання та повноцінне відтворення

природних ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення?

87.

Що таке державний контракт?

88.

Як називається засіб державного регулювання економіки шляхом формування на

договірній основі складу та обсягів продукції, необхідної для пріоритетних державних
потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції серед
суб'єктів господарювання?

89.

За який рахунок забезпечуються поставки продукції для пріоритетних державних

потреб?

90.

Як називається державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання

займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку?

91.

Як називається державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання

на особливий порядок оподаткування відповідно до закону?

92.

За чим держава здійснює контроль у сфері збереження та витрачання коштів і

матеріальних цінностей суб'єктами господарських відносин?

93.

За чим держава здійснює контроль у сфері споживання?

94.

За чим держава здійснює контроль у сфері цін і ціноутворення?

95.

Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів

господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними
державного контролю та нагляду:

96.

Як називається самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється

суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та
інших результатів БЕЗ мети одержання прибутку?

97.

На основі чого може здійснюватися некомерційна господарська діяльність?

98.

Як називається самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним

органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами
для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому ГКУ?

99.

На які види поділяються підприємства залежно від форм власності?

100. Як утворюється комунальне унітарне підприємство?
101. На якому правовому титулі закріплюється майно за комунальним комерційним
підприємством?
102. На якому правовому титулі закріплюється майно за комунальним некомерційним
підприємством?
103. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова:
104. Де правильно зазначено повну назву державного підприємства?
105. Де правильно наведено приклад повної назви комунального підприємства?
106. Як називаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені
юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в
підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку?
107. Що з переліченого НЕ належить до господарських товариств?

108. Як називається господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на
визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за
зобов'язаннями тільки майном товариства?
109. Як називається господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на
частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за
своїми зобов'язаннями тільки своїм майном?
110. Як називається господарське товариство, статутний капітал якого поділений на
частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за
своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього
товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими
документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників?
111. Як називається господарське товариство, всі учасники якого відповідно до
укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені
товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства
усім своїм майном?
112. Як називається господарське товариство, в якому один або декілька учасників
здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його
зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за
законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в
діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники)?
113. Який документ є установчим документом повного товариства?
114. Який документ є установчим документом командитного товариства?
115. Ким здійснюється ліквідація господарського товариства?

116. Що з переліченого належить до підприємств колективної власності?
117. На основі якої форми власності утворюються підприємства споживчої кооперації?
118. На основі якої форми власності утворюються виробничі кооперативи?
119. Як називається добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою
спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій
трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні
підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у
його діяльності?
120. Що є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та
реалізації товарної сільськогосподарської продукції?
121. Як називається господарська організація, утворена у складі двох або більше
підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для
вирішення спільних економічних та соціальних завдань?
122. Що з переліченого НЕ є організаційно-правовою формою об’єднань підприємств?
123. Як називається неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому
законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових
послуг?
124. Що таке акціонерне товариство?
125. Що таке товариство з обмеженою відповідальністю?
126. Що таке повне товариство?

127. Що таке командитне товариство?
128. На які елементи поділений статутний капітал акціонерного товариства?
129. На які елементи поділяється статутний капітал товариства з обмеженою
відповідальністю?
130. На які елементи поділяється статутний капітал товариства з додатковою
відповідальністю?
131. З якого моменту господарське товариство набуває статусу юридичної особи?
132. Що з переліченого забороняється використовувати для формування статутного
капіталу господарського товариства?
133. Яким з зазначених законів регламентується ліцензування діяльності в галузі
телебачення і радіомовлення?
134. Суб’єкт господарювання може здійснювати господарську діяльність, що підлягає
ліцензуванню:
135. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом
розгляду заяви про отримання ліцензії є:
136. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить:
137. Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим
або місцевим органом виконавчої влади, становить:

138. Назвіть основний орган, який приймає юридично значимі розпорядження про
усунення конкретних визначених порушень законодавства у сфері ліцензування:
139. Заява на отримання ліцензії на здійснення окремих видів діяльності залишається
без розгляду якщо:
140. Приймається рішення про відмову у видачі ліцензії на здійснення окремих видів
діяльності, якщо:
141. Ліцензія на здійснення окремих видів діяльності анулюється, якщо:
142. Ліцензія на здійснення окремих видів діяльності видається:
143. Згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією
визнається:
144. Згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції» концентрація
може бути здійснена лише за умови попереднього одержання дозволу:
145. Який орган може дозволити концентрацію, на здійснення якої не дав дозволу
Антимонопольний комітет України?
146. Закон України «Про захист економічної конкуренції» НЕ регулює відносини:
147. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку визнається:
148. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку визнається:
149. Зловживають монопольним (домінуючим) становищем на ринку:
150. Заява про надання дозволу на концентрацію подається:

151. Підприємництво як вид господарської діяльності – це:
152. До принципів підприємницької діяльності відноситься:
153. Принципом підприємницької діяльності є:
154. Не відноситься до принципів підприємницької діяльності:
155. Ознакою підприємницької діяльності вважається:
156. Ознакою підприємницької діяльності НЕ вважається:
157. Підприємницька діяльність НЕ припиняється:
158. Підприємці мають право:
159. НЕ вважається ознакою некомерційної господарської діяльності:
160. Суб’єктом господарювання НЕ вважається:
161. Суб’єктом господарювання НЕ вважається:
162. Суб’єктами мікропідприємництва вважаються:
163. Суб’єктом мікропідприємництва вважається:
164. Суб’єктом малого підприємництва вважається:
165. Суб’єктами малого підприємництва вважаються:

166. Суб’єктом великого підприємництва є:
167. Суб’єктом середнього підприємництва є:
168. Не є принципом державної реєстрації:
169. Виділ юридичних осіб вважається завершеним:
170. Злиття юридичних осіб вважається завершеним:
171. Перетворення юридичних осіб вважається завершеним:
172. Поділ вважається завершеним:
173. Приєднання вважається завершеним:
174. Фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця:
175. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати вимогам,
за виключенням неправильного варіанта відповіді, яку студенту слід знайти:
176. У

найменуванні

юридичних

осіб

приватного

права

НЕ

забороняється

використовувати:
177. Пропонується знайти неправильну відповідь в наступній тезі – назва юридичної
особи:
178. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців:

179. Зупинення розгляду документів поданих для державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців здійснюється:
180. Розгляд документів поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців зупиняється на строк:
181. Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів,
повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику:
182. Реєстраційна справа про державну реєстрацію припинення юридичної або
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця в електронній формі зберігається:
183. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації НЕ може бути зупинено у
разі:
184. Заявником у разі подання документів для державної реєстрації рішення про
припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію банку, є:
185. Заявником у разі подання документів для державної реєстрації створення
юридичної особи, є:
186. Заявником у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи
підприємцем, є:
187. Не є суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
188. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної
реєстрації НЕ можуть бути оскаржені:

189. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної
реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його
територіальних органів:
190. За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з
юридичною особою справляється адміністративний збір:
191. За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі,
адміністративний збір складає:
192. Який розмір адміністративного збору за державну реєстрацію, у випадку подання
документів в електронній формі?
193. Який з термінів містить в собі більш широке поняття:
194. Певна організаційно-правова форма суб’єкта господарювання знаходить свій
зовнішній прояв:
195. Легітимність існування суб’єкта господарювання підтверджується:
196. До суб’єктів основної ланки господарювання НЕ відносять:
197. Товариство, створене на основі об’єднання осіб, – це:
198. На основі лише засновницького договору діє:
199. Знайти найбільш повну відповідь. Суб’єкт господарювання може бути утвореним:
200. В якому документі повинно бути зазначено, що «Засновники зобов’язуються
утворити суб’єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його

утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків,
управління діяльністю суб’єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок
вибуття

та

входження

нових

засновників,

інші

умови

діяльності

суб’єкта

господарювання»?
201. В якому документі повинно бути зазначено, що «Відомості про найменування,
мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших
фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх
компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також
інші

відомості,

пов’язані

з

особливостями

організаційної

форми

суб’єкта

господарювання»?
202. Не потребує державної реєстрації:
203. Яке підприємство діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта
господарювання – юридичної особи?
204. Яке підприємство діє на основі державної власності?
205. Яке підприємство діє на основі комунальної форми власності?
206. Підприємство НЕ може бути створено:
207. Кооператив діє на підставі:
208. Повне товариство діє на підставі:
209. Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
210. Підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта
господарювання (юридичної особи), це:

211. Підприємство, що діє на основі колективної власності:
212. Підприємство визнається підприємством з іноземними інвестиціями, якщо:
213. Іноземним підприємством визнається:
214. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в
Україні діють підприємства:
215. Підприємство створюване одним засновником, це:
216. Не є унітарним підприємством:
217. Підприємство утворюване двома або більше засновниками – це:
218. Засновницький договір складають:
219. Яке із підприємств НЕ зобов’язане встановлювати свого кінцевого бенефіціарного
власника?
220. Підприємство, утворене компетентним органом державної влади в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини державної власності, без поділу її на частки, і яке
входить до сфери його управління, – це:
221. Наглядова рада державного унітарного підприємства, відносно господарського
зобов’язання із заінтересованістю, приймає рішення протягом:
222. Значним господарським зобов’язанням державного унітарного підприємства
визнається господарське зобов’язання, ринкова вартість майна, робіт, послуг якого
становить:

223. Рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов’язання, з
ринковою вартістю майна, робіт або послуг, більше 25 відсотків вартості активів
державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності,
приймається:
224. Статутний капітал державного комерційного підприємства підлягає сплаті:
225. Державне комерційне підприємство НЕ має права:
226. Казенні підприємства створюється у галузях економіки, в яких:
227. Казенне підприємство НЕ має права:
228. Визначте, до якого виду відноситься даний суб’єкт згідно нормативного
формулювання – «утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в
розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до
сфери його управління»?
229. Кабінет Міністрів утворює:
230. Наглядова рада НЕ створюється:
231. Згідно з нормами Господарського кодексу в державне акціонерне товариство може
бути перетворено:
232. До господарських товариств належить:
233. До господарських товариств належить:
234. До господарських товариств належить:

235. Обмежену відповідальність у межах акцій несуть:
236. Повну відповідальність по боргам товариства несуть:
237. В якому товаристві частина учасників несуть повну відповідальність по боргам
товариства, а частина (вкладники) – обмежену у межах долі?
238. У якому товаристві учасники поділяються на повних та вкладників?
239. Ведення справ здійснюється за спільною згодою усіх учасників:
240. Однією особою НЕ може бути створено:
241. Однією особою НЕ може бути створено:
242. На підставі засновницького договору діє:
243. На підставі тільки засновницького договору діє:
244. Установчі документи господарського товариства у випадках, передбачених
законом, можуть бути погоджені:
245. Яке товариство діє на підставі засновницького договору?
246. Якщо в установчих документах господарського товариства не вказано строк його
діяльності, товариство визнається створеним:
247. Господарське товариство набуває прав юридичної особи:
248. Товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструються:

249. Про зміни в установчих документах господарського товариства, які підлягають
державній реєстрації, товариство зобов’язане повідомити орган реєстрації:
250. Господарське товариство НЕ має права:
251. Угоди, укладені від імені господарського товариства до моменту реєстрації:
252. Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації товариства і надалі НЕ
схвалені товариством:
253. Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за
типом поділяються на:
254. Учасники товариства НЕ мають право:
255. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може
перевищувати:
256. Господарське товариство НЕ є власником:
257. Засновницький договір при заснуванні акціонерного товариства:
258. Не забороняється використовувати для формування статутного (складеного)
капіталу господарського товариства:
259. Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу
господарського товариства:
260. Статутом акціонерного товариства НЕ може бути передбачено:

261. Значним правочином, учиненим акціонерним товариством визнається:
262. Значний пакет акцій – це:
263. Контрольний пакет акцій – це:
264. Акціонерне товариство НЕ може:
265. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи:
266. Акціонерне товариство може:
267. Для створення акціонерного товариства засновники НЕ мають право:
268. Реєстрація випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій у компетенції:
269. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені:
270. Не вирішення установчими зборами якого з питань веде до відмови засновників від
створення акціонерного товариства та є підставою для повернення засновникам внесків,
зібраних ними в рахунок оплати акцій?
271. Повернення внесків зроблених засновниками акціонерного товариства в рахунок
оплати акцій здійснюється:
272. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить:
273. Резервний капітал акціонерного товариства формується у розмірі:

274. До

досягнення

встановленого

статутом

акціонерного

товариства

розміру

резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути:
275. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного
товариства не може:
276. За рішенням загальних зборів акціонерного товариства проводиться:
277. Акціонерне товариство має право:
278. Акціонерне товариство має право:
279. Переважним правом акціонера - власника простих акцій визнається:
280. Переважним правом акціонера-власника привілейованих акцій визнається:
281. Дивіденд – це:
282. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного
року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного
товариства у строк:
283. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку
звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного
товариства у строк:
284. Повідомлення

про

проведення

загальних

зборів

акціонерного

публікується в офіційному друкованому органі:
285. В компетенцію загальних зборів акціонерного товариства НЕ входить:

товариства

286. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається:
287. Встановлена дата про проведення загальних зборів не може передувати дню
прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою:
288. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку
денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у
спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства:
289. Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства
виносяться:
290. Пропозиції відносно кандидатів до складу органів акціонерного товариства до
порядку денного вносяться:
291. Затвердження річного звіту товариства у компетенції:
292. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного здійснюється:
293. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на загальних зборах
акціонерного товариства НЕ може бути:
294. Позачергові загальні збори акціонерного товариства НЕ можуть бути скликано
наглядовою радою:
295. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів
акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні:
296. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені:

297. Створення наглядової ради в акціонерних товариствах є обов'язковим:
298. Не є виключною компетенцією наглядової ради акціонерного товариства:
299. Не є виключною компетенцією наглядової ради акціонерного товариства:
300. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій у
компетенції:
301. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства у компетенції:
302. Прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства
у компетенції:
303. Члени наглядової ради акціонерного товариства:
304. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються:
305. Голова наглядової ради акціонерного товариства:
306. Голова наглядової ради акціонерного товариства НЕ має права:
307. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються:
308. Посадовими особами органів акціонерного товариства можуть бути:
309. Рішення загальних зборів прийметься більш як трьома чвертями голосів акціонерів,
які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з
питань:
310. Власник простої акції НЕ має права:

311. Для викупу акціонерним товариством акцій акціонерів, є необхідним мати:
312. Строк викупу акціонерним товариством акцій акціонерів:
313. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, приймається
наглядовою радою акціонерного товариства:
314. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину,
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину
приймається:
315. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків,
але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності акціонерного товариства, приймається:
316. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і
більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається:
317. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства, що не перевищує
100 осіб, може запроваджуватися:
318. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства, більше 100 осіб
може запроваджуватися:

319. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором) акціонерного товариства:
320. Члени ревізійної комісії (ревізор) НЕ мають право:
321. Незалежним аудитором НЕ може бути:
322. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства може бути проведена
на вимогу:
323. Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
акціонерного товариства підлягають зберіганню:
324. У

разі

припинення

платоспроможного

товариства,

у

якому

порядку

задовольняються вимоги його кредиторів?
325. Якою

є

максимальна

кількість

учасників

товариства

з

обмеженою

відповідальністю?
326. У випадку внесення учасниками товариства з обмеженою відповідальністю
неповної суми вкладів, учасники:
327. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті
учасниками товариства:
328. Якщо учасники товариства з обмеженою відповідальністю до закінчення першого
року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади,
загальні збори учасників приймають рішення:
329. Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються:
330. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю, є:

331. Ревізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю, утворюється:
332. Учасника товариства може бути виключено з товариства з обмеженою
відповідальністю, на основі:
333. Передача учасником повного товариства своєї частки (її частини) іншим учасникам
цього товариства або третім особам може бути здійснена:
334. Складений капітал командитного товариства підлягає сплаті його учасниками:
335. Вкладник командитного товариства НЕ має право:
336. Підприємствами колективної власності НЕ є:
337. Юридична

особа,

утворена

фізичними

та/або

юридичними

особами,

які

добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої
діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування – це:
338. НЕ є різновидом кооперативу:
339. НЕ є ознакою виробничого кооперативу:
340. НЕ є ознакою обслуговуючого кооперативу:
341. Членом кооперативу може бути громадянин, який досяг:
342. Чисельність членів кооперативу:
343. Членами кооперативу не може бути:

344. Асоційований член кооперативу – це:
345. Вищим органом управління кооперативу є:
346. До компетенції загальних зборів членів кооперативу НЕ належить:
347. До компетенції загальних зборів членів кооперативу НЕ належить:
348. Позачергові загальні збори членів кооперативу НЕ можуть бути скликані на
вимогу:
349. Що є вищим органом управління виробничого кооперативу?
350. Кооператив НЕ створює:
351. Фермерське господарство створюється.
352. Фермерське господарство діє:
353. Землі фермерського господарства складаються із:
354. Не є правом фермерського господарства та його членів :
355. Не є обов’язком фермерського господарства та його членів:
356. Діяльність фермерського господарства не може припиниться у разі:
357. Не є правом членів особистого селянського господарства:
358. Не є обов’язком членів особистого селянського господарства:

359. Банки в Україні створюються у формі:
360. Товарна біржа – це:
361. Товарна біржа діє на підставі:
362. Член товарної біржі НЕ має право:
363. На товарній біржі повинні діяти:
364. На товарній біржі повинні діяти:
365. Товарна біржа вправі:
366. Товарна біржа вправі:
367. Товарна біржа вправі:
368. Товарна біржа може створюватися:
369. Державна реєстрація біржі здійснюється в:
370. На товарній біржі засновники:
371. Членами товарної біржі можуть бути:
372. Вищим органом управління товарної біржі, є:
373. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює:

374. Майно товарної біржі НЕ формується за рахунок:
375. Біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче
умов (вкажіть яка умова є НЕ правомірною):
376. Біржова угода вважається укладеною:
377. Основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій,
ведення біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань, є:
378. Який вид цінних паперів за формою випуску є невірним?
379. До пайових цінних паперів НЕ відносяться:
380. До іпотечних цінних паперів НЕ відносяться:
381. Цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном,
вказаним у цих документах, це:
382. Цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання
емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк
кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання, це:
383. Яка група цінних паперів є невірною?
384. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює:
385. Контроль за обігом приватизаційних паперів здійснює:
386. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її територіальні відділення
у разі відхилення від умов, визначених у дозволах на здійснення діяльності по випуску і

обігу цінних паперів, а також у статуті та правилах фондової біржі, НЕ можуть
застосовувати таку санкцію:
387. Засвідчення внесення власником цінного папера грошових коштів і підтвердження
зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в
передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента забезпечує:
388. Фондова біржа діє в організаційно-правовій формі:
389. Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку:
390. Торгівля на фондовій біржі здійснюється:
391. Учасниками об’єднання підприємств є:
392. НЕ є господарським об’єднанням:
393. НЕ є господарським об’єднанням:
394. Тимчасове статутне об’єднання, яке створюється для досягнення його учасниками
певної спільної господарської мети – це:
395. Статутне об’єднання, учасники якого не можуть бути одночасно учасниками
іншого такого виду об’єднання – це:
396. Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і
комерційних інтересів підприємств, що об’єднались, з делегуванням ними окремих
повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам
управління об’єднання – це:

397. Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської
діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох
виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва,
організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та
матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників
об’єднання, це:
398. Підприємство-учасник державного господарського об’єднання НЕ має права:
399. Рішення про утворення об’єднання підприємств (установчий договір) та статут
об’єднання погоджуються:
400. Затверджувати статут господарського об’єднання та вносити зміни до нього,
вправі:
401. Із складу якого господарського об’єднання вихід підприємства здійснюється за
згодою органу, що прийняв рішення про утворення об’єднання?
402. Група суб’єктів господарювання - юридичних осіб, пов’язаних між собою
відносинами економічної та /або організаційної залежності у формі участі в статутному
капіталі та/або управлінні, це:
403. Кооперативне об’єднання набуває статусу юридичної особи:
404. До неприбуткових організацій НЕ належить:
405. Не є ознакою благодійних організацій:
406. Засновниками благодійних організацій можуть бути:
407. Не є специфічною ознакою громадянина - суб’єкта господарювання:

408. Громадянин-суб’єкт господарювання може здійснювати підприємницьку діяльність
(яка ознака є НЕ вірною):
409. Кредитна спілка – це (вкажіть неправильне твердження):
410. Компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків
акцій якого належить державі – це:
411. НЕ є родовою ознакою господарсько-правової відповідальності:
412. Підставою господарсько-правової відповідальності НЕ може бути:
413. НЕ є суб’єктами господарсько-правової відповідальності:
414. НЕ є функцією господарсько-правової відповідальності:
415. НЕ є функцією господарсько-правової відповідальності:
416. Видами господарсько-правових санкцій, є:
417. За юридичними підставами НЕ є видом неустойки:
418. За співвідношенням стягнення неустойки та відшкодування збитків НЕ є видом
неустойки:
419. За співвідношенням стягнення неустойки та відшкодування збитків видом
неустойки є:
420. НЕ є характерною ознакою оперативно-господарських санкцій:

421. НЕ є характерною ознакою адміністративно-господарських санкцій:
422. Адміністративно-організаційною санкцією є:
423. Оперативно-господарською санкцією є:
424. Розмір штрафу встановлюється у законодавстві трьома способами. Який спосіб
вказано неправильно?
425. НЕ є характерною ознакою господарсько-адміністративного штрафу застосування
його:
426. Що НЕ є ознакою конфіскації?
427. НЕ є характерною ознакою планово-госпрозрахункових санкцій, застосування їх:
428. Хто може бути боржником у справі про банкрутство?
429. Протягом якого строку боржник повинен не виконувати свої грошові зобов’язання
після настання встановленого строку їх виконання, щоб можна було порушити
провадження у справі про банкрутство?
430. Яким чином повинні бути підтверджені грошові зобов’язання боржника для
порушення провадження у справі про банкрутство?
431. Хто такі конкурсні кредитори у справі про банкрутство?
432. Хто такі поточні кредитори у справі про банкрутство?
433. Хто такі забезпечені кредитори у справі про банкрутство?

434. Вимоги кредитора забезпечені заставою майна боржника. Як буде називатися
даний кредитор у справі про банкрутство?
435. Як називається кредитор, який звертається до господарського суду із заявою про
порушення провадження у справі про банкрутство?
436. Хто є сторонами у справі про банкрутство?
437. Хто може ініціювати процедуру санації боржника до порушення провадження у
справі про банкрутство?
438. Який суд уповноважений розглядати справу про банкрутство?
439. Хто має право на звернення до господарського суду із заявою про порушення
справи про банкрутство?
440. До господарського суду надійшла заява про порушення провадження у справі про
банкрутство стосовно боржника, щодо якого вже порушено провадження у справі про
банкрутство. Яке рішення повинен прийняти суд?
441. Які

судові

процедури

застосовуються

до

неплатоспроможного

суб’єкта

підприємницької діяльності?
442. Що таке банкрутство?
443. Що таке неплатоспроможність?
444. Який суб’єкт на сьогоднішній день є Державним органом з питань банкрутства?
445. Як називається система заходів, що здійснюються під час провадження у справі
про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації,

спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також
задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації
підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої
структури боржника?
446. Які з перелічених вимог задовольняються у ліквідаційній процедурі у справі про
банкрутство у першу чергу?
447. Які з перелічених вимог задовольняються у ліквідаційній процедурі у справі про
банкрутство у першу чергу?
448. У межах провадження у справі про банкрутство господарським судом було
прийнято рішення про виставлення на продаж цілісного майнового комплексу страхової
компанії. Хто може виступити покупцем такого цілісного майнового комплексу
страхової компанії?
449. Як називається процедура у справі про банкрутство, яка передбачає задіяння
системи заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном
боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових
активів боржника?
450. В ході проведення ліквідаційної процедури, в межах провадження у справі про
банкрутство встановлено факт недостатності коштів, одержаних від продажу майна
банкрута для повного задоволення всіх вимог кредиторів. Які правові наслідки матиме
встановлення цього факту для тих кредиторів, вимоги яких залишились непогашеними?
451. До яких категорій юридичних осіб НЕ застосовуються положення Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?
452. Який суб’єкт організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації арбітражних керуючих?

453. Який суб’єкт установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора)?
454. Який суб’єкт формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів)?
455. Який суб’єкт установлює типові форми санації?
456. Який суб’єкт установлює типові форми мирової угоди?
457. Хто наділений правом ініціювати процедуру санації боржника до порушення
провадження у справі про банкрутство?
458. Який максимальний строк дії процедури санації боржника до порушення
провадження у справі про банкрутство?
459. Який порядок провадження у справі про банкрутство застосовується під час
ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації?
460. Який боржник вважається особою, що не має неврегульованих грошових
зобов’язань?
461. Коли, за загальним правилом, набирає законної сили постанова про визнання
боржника банкрутом?
462. Який мінімальний розмір безспірних вимог кредиторів до боржника є достатнім
для порушення справи про банкрутство?

463. У якій формі подається заява про порушення провадження у справі про
банкрутство?
464. Коли набирає законної сили ухвала про порушення провадження у справі про
банкрутство?
465. Як у процедурі банкрутства називається зупинення виконання боржником
грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів), термін виконання яких настав, і припинення заходів, спрямованих на
забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів)?
466. Які вимоги кредиторів дозволяється задовольняти боржнику під час процедури
розпорядження майном боржника?
467. Які

правочини

(договори)

боржника

можуть

бути

визнані

недійсними

господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство?
468. Які наслідки визнання у процедурі банкрутства правочину (договору) боржника
недійсним?
469. Як називається система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і
розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного
використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового
становища, а також визначення наступної оптимальної процедури для задоволення у
повному обсязі або частково вимог кредиторів?
470. Який процесуальний документ виноситься про призначення розпорядника майна?
471. На який, за загальним правилом, строк вводиться процедура розпорядження
майном боржника у справі про банкрутство?

472. Хто у процедурі розпорядження майном боржника веде реєстр вимог кредиторів?
473. Хто скликає збори кредиторів на організовує їх проведення на стадії
розпорядження майном боржника у справі про банкрутство?
474. Протягом якого строку з моменту офіційного оприлюднення оголошення про
порушення провадження у справі про банкрутство конкурсні кредитори за вимогами, які
виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до
господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника?
475. Хто такі інвестори у справі про банкрутство?
476. Який порядок внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог
кредиторів?
477. Хто має право вирішального голосу на зборах кредиторів?
478. Ким скликаються збори кредиторів?
479. Де проводяться збори кредиторів?
480. До чиєї компетенції віднесено питання про визначення кількісного складу та
обрання членів комітету кредиторів?
481. Який кредитор автоматично включається до складу комітету кредиторів?
482. До чиєї компетенції віднесено питання про обрання голови комітету кредиторів?
483. Яким процесуальним документом вводиться процедура санації у справі про
банкрутство?

484. Коли набирає чинності ухвала господарського суду про введення процедури
санації?
485. Як називається фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду
організовує здійснення процедури санації боржника?
486. Хто розробляє план санації?
487. Хто схвалює план санації?
488. Яким процесуальним документом господарський суд затверджує звіт керуючого
санацією?
489. Яким процесуальним документом господарський суд визнає боржника банкрутом?
490. З дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури хто
повідомляє працівників банкрута про звільнення?
491. Що НЕ включається до складу ліквідаційної маси?
492. Куди у ліквідаційні процедурі передаються об’єкти житлового фонду, що належать
юридичній особі – банкруту?
493. Який строк здійснення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство?
494. На якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути укладена мирова
угода?
495. Хто приймає рішення про укладення мирової угоди у справі про банкрутство від
імені кредиторів?

496. Хто підписує мирову угоду у справі про банкрутство від імені кредиторів?
497. Щодо яких вимог мирова угода у справі про банкрутство не може бути укладена?
498. В якій формі укладається мирова угода у справі про банкрутство?
499. Яким процесуальним документом оформлюється рішення про визнання мирової
угоди недійсною?
500. Який суб’єкт може звернутися до господарського суду з клопотанням не
застосовувати до суб’єкта, що має суспільну або іншу цінність для територіальної
громади, процедури банкрутства?
501. Хто віднесений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» до суб’єктів підприємницької діяльності з особливим
статусом?
502. Який суб’єкт визнається учасником провадження у справі про банкрутство
юридичних осіб, що є професійними учасниками фонового ринку та інститутами
спільного інвестування?
503. Які вимоги до рівня освіти особи, яка бажає стати арбітражним керуючим?
504. Як відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» називається всеукраїнська громадська організація, що
об’єднує арбітражних керуючих, які отримали свій статус відповідно до вимог цього
Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних
керуючих?

505. В якому році було прийнято діючий Закон України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?
506. Основним речовим правом у сфері господарювання є:
507. У склад майна НЕ входить:
508. Право власності має:
509. Не є формою права власності:
510. Майно

державного

унітарного

державного

комерційного

підприємства

закріплюється

за

таким

за

таким

підприємством:
511. Майно

підприємства

закріплюється

підприємством:
512. Майно казенного підприємства закріплюється за таким підприємством:
513. Майно комунального комерційного підприємства закріплюється за таким
підприємством:
514. Майно комунального некомерційного підприємства закріплюється за таким
підприємством:
515. Майно виробничого кооперативу становить:
516. Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на:
517. Відокремлений

підрозділ

(структурна

одиниця)

господарської

використовує надане йому майно для здійснення господарської діяльності:

організації

518. Речові права встановлюються:
519. Право приватної власності належить:
520. Правом

володіти,

користуватися

та

розпоряджатися

належним

майном

територіальні громади наділяються на основі:
521. Правом володіти, користуватися та розпоряджатися належним майном держава
наділяється на основі:
522. Суб’єктами приватизації є (вкажіть найбільш повну відповідь):
523. Покупцями в процесі приватизації є (вкажіть найбільш повну відповідь):
524. Що з названого НЕ підлягає приватизації в Україні?
525. Покупцями об’єктів приватизації НЕ можуть бути:
526. Не підлягають приватизації:
527. Розрізняють два види спільної власності:
528. Суб’єктами права спільної часткової власності НЕ можуть бути:
529. Суб’єктами права спільної сумісної власності можуть бути:
530. До основних виробничих фондів відносять:
531. Що НЕ належить до джерел формування майна суб’єктів господарювання:

532. До основних фондів суб’єктів господарювання НЕ відносять:
533. До коштів у складі майна суб’єктів господарювання відносять:
534. До оборотних фондів суб’єктів господарювання НЕ відносять:
535. Суб’єкт господарювання (вкажіть НЕ вірне твердження):
536. Управління об’єктами державної власності здійснюють (вкажіть найбільш повну
відповідь):
537. Уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави може
бути:
538. До суб’єктів управління корпоративними правами держави НЕ відносять:
539. Держава НЕ може набувати корпоративні права внаслідок:
540. Підставами припинення корпоративних прав НЕ може бути:
541. Умови договору поставки, що суперечать законодавству, вважаються:
542. Сторони договору поставки:
543. Якщо в договорі поставки відсутня умова про його одностороннє розірвання
(відмову), то така угода:
544. У відносинах з постачання продукції, якщо певний її вид знімається з виробництва,
виготовлювач зобов’язаний, якщо інше не передбачено обов’язковими правилами, або
договором, приймати замовлення на постачання запасних частин до цієї продукції на
протязі:

545. У договорі поставки, укладеному між постачальником (заводом «Гравітон» місто
Чернівці) і покупцем (підприємство «Колос» місто Луцьк), умова про виконання
зобов’язання

визначалась

наступним

чином:

«Поставка

продукції

відбувається

щоквартально. У випадку неналежного виконання поставки сплачується пеня N відсотків
за кожен день прострочки». Постачальник здав продукцію залізниці 31.12.2016 року, а
отримана вона була від транспортної організації 04.01.2017 року. У зв’язку з цим
Покупець:
546. У договорі поставки відвантаження продукції відбувається:
547. У договорі постачання транспортні витрати покладаються на:
548. Якщо Покупець відмовився від прийняття продукції, що не відповідає за якістю
стандартам, технічним умовам, іншої документації, зразкам (еталонам) або умовам
договору, Постачальник зобов'язаний розпорядитися цією продукцією в:
549. У договорі постачання міститься загальне посилання на те, що у випадку
прострочки

продукції

виробничо-технічного

призначення

Постачальник

несе

відповідальність відповідно до Положення про поставки продукції виробничо-технічного
призначення, затв. Постановою РМ СРСР від 25.08.1988 р. № 888. Якщо прострочка за
договором трапиться, постачальник:
550. Покупець при складанні договору поставки устаткування індивідуального
виконання вирішив встановити неустойку за прострочку поставки в розмірі,
встановленим Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення,
затв. Постановою РМ СРСР від 25.08.1988 р. № 888. Визначить, яке положення щодо
відповідальності повинен застосувати Покупець:
551. Покупець при складанні договору поставки продукції виробничо-технічного
призначення вирішив встановити неустойку за поставку неякісної продукції (такої що не

відповідає встановленим стандартам, технічній документації) в розмірі, встановленим
Положенням

про

поставки

продукції

виробничо-технічного

призначення,

затв.

Постановою РМ СРСР від 25.08.1988 р. № 888. Визначить, яке положення щодо
відповідальності повинен застосувати Покупець:
552. Згідно умов договору поставки за поставку неякісної продукції Постачальник несе
перед

Покупцем

відповідальність

щодо

стягнення

неустойки

за

правилами,

встановленими Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення,
затв. Постановою РМ СРСР від 25.08.1988 р. № 888, і в тому ж розмірі. При виконанні
господарського зобов’язання така обставина трапилася – Постачальник передав
Покупцю продукцію, що не відповідала вимогам стандартів. Постачальник визнав даний
факт і замінив продукцію на якісну. Визначити можливості щодо господарко-правової
відповідальності у Покупця:
553. Покупець при складанні договору поставки продукції виробничо-технічного
призначення вирішив встановити штраф за поставку всупереч вимогам стандартів,
технічних умов або договору продукції без тари або упаковки в розмірі, встановленим
Положенням

про

поставки

продукції

виробничо-технічного

призначення,

затв.

Постановою РМ СРСР від 25.08.1988 р. № 888. Визначить, яке положення щодо
відповідальності повинен застосувати Покупець:
554. Згідно умов договору поставки за поставку неякісної продукції, некомплектної
продукції, продукції без тари і упаковки Постачальник несе перед Покупцем
відповідальність щодо стягнення неустойки за таки види порушень за правилами,
встановленими Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення,
затв. Постановою РМ СРСР від 25.08.1988 р. № 888, і в тому ж розмірі. При виконанні
господарського зобов’язання така обставина трапилася – Постачальник передав
Покупцю продукцію, що одночасно не відповідала вимогам стандартів, була
некомплектною

і

без

тари.

відповідальності у Покупця:

Визначити

можливості

щодо

господарко-правової

555. В договорі поставки передбачалося, що у випадку невиконання грошового
зобов’язання Покупець платить Постачальнику пеню у розмірі 0,5 відсотків за кожен
день прострочення оплати. Ціна продукції складала 10 000 грн. Строк оплати визначався
30.11.2016 року. Покупець перерахував кошти на рахунок Постачальника 31.12.2016
року. Прострочка складає місяць (30 днів). Постачальник звернувся до суду з вимогою
стягнути з Покупця пеню за неналежне виконання зобов’язання. Яке рішення повинен
прийняти суд:
556. В

договорі

поставки

не

передбачалося

відповідальності

Покупця

перед

Постачальником за прострочку оплату продукції. Покупець перерахував кошти на
рахунок Постачальника з прострочкою в один місяць. Постачальник звернувся до суду з
вимогою стягнути з Покупця пеню за неналежне виконання зобов’язання. Яке рішення
повинен прийняти суд:
557. Поставка є різновидом договору:
558. Положення щодо договору поставки містяться в наступних нормативно-правових
актах:
559. Договір контрактації сільськогосподарської продукції є різновидом:
560. Веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної
системи закупівель, визначеної пунктом 6 частини першої статті 1 Закону «Про публічні
закупівлі» є:
561. В господарських відносинах, при прийомі вантажу від органів транспорту з
з’ясуванням питання якісності товару, підприємство-отримувач відповідно до діючих на
транспорті правил перевезень вантажів зобов’язано:

562. У господарських відносинах, при прийомі вантажу від органів транспорту для
з’ясування питання якісності товару, підприємство-отримувач відповідно до діючих на
транспорті правил перевезень вантажів зобов’язано:
563. В господарських відносинах, при прийомі вантажу від органів транспорту з
з’ясуванням питання якісності товару, підприємство-отримувач відповідно до діючих на
транспорті правил перевезень вантажів зобов’язано перевірити:
564. При прийомі вантажу від органів транспорту (крім автомобільного) одержувач у
всіх випадках, коли це передбачено правилами, що діють на транспорті, зобов’язаний
вимагати від органу транспорту складання:
565. У господарських відносинах приймання продукції за якістю і комплектності
проводиться на складі одержувача в такі строки:
566. У договорі поставки встановлено, що прийомка продукції по кількості відбувається
за загальними правилами. Якщо постачальник самостійно доставив продукцію
безпосередньо покупцю, де відбувається її прийняття за вагою брутто і кількістю місць?
567. У договорі поставки встановлено, що прийомка продукції по кількості відбувається
за загальними правилами. Якщо одержувач вивозить продукцію на самовивіз, де
відбувається її прийняття за вагою брутто і кількістю місць?
568. У договорі поставки встановлено, що прийомка продукції по кількості відбувається
за загальними правилами. Якщо одержувач вивозить продукцію зі складу транспортної
організації, де відбувається її прийняття за вагою брутто і кількістю місць?
569. При

прийманні

вантажу

від

органів

транспорту

підприємство-отримувач

відповідно до діючих на транспорті правил перевезень вантажів, зобов’язано перевірити,
чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні, зокрема:

570. При

прийманні

вантажу

від

органів

транспорту

підприємство-отримувач

відповідно до діючих на транспорті правил перевезень вантажів, зобов’язано перевірити,
чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні, зокрема:
571. При

прийманні

вантажу

від

органів

транспорту

підприємство-отримувач

відповідно до діючих на транспорті правилами перевезень вантажів зобов’язано
перевірити, чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні, зокрема:
572. При

прийманні

вантажу

від

органів

транспорту

підприємство-отримувач

відповідно до діючих на транспорті правилами перевезень вантажів зобов’язано
перевірити, чи забезпечено збереження вантажу при перевезенні, зокрема:
573. У разі видачі вантажу без перевірки кількості місць або ваги одержувач в порядку,
встановленому правилами оформлення видачі вантажів, зобов’язаний вимагати від
органів транспорту, щоб:
574. У господарських відносинах у разі перевірки вантажу по кількості складається:
575. В господарських відносинах при виявленні надлишків прийнятої продукції
одержувач:
576. Зовнішньоекономічна діяльність – це:
577. Не є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності:
578. Тарифним регулюванням зовнішньоекономічній діяльності є:
579. Відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах)
та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по
цьому товару (товарах), називається:

580. Квота, що встановлюється по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди
товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується, називається:
581. Квота, що встановлюється по товару (товарах) без зазначення конкретних країн
(груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується,
називається:
582. Яка ознака, що характеризує зовнішньоекономічний договір (контракт) є зайвою?
583. Органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є:
584. Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі:
585. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення
Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» або пов’язаних з ним законів України,
проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, це
санкція:
586. Що з переліченого НЕ є загальними принципами господарювання в Україні?
587. Які суб’єкти з перелічених НЕ є суб’єктами господарювання?
588. Що таке підприємництво?
589. Постачальник не виконує умови господарського договору. До якого суду слід
звертатися покупцю-юридичній особі за захистом свого порушеного права?
590. Як називаються сторони договору оренди?
591. Як називається договір, за яким одна сторона зобов'язується доставити ввірений їй
другою стороною вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи

договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі, а
вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату?
592. Як іменуються сторони договору перевезення вантажу?
593. У якій формі укладається договір перевезення вантажу?
594. Чим підтверджується укладення договору перевезення вантажу?
595. На якому виді транспорту укладається навігаційний договір перевезення вантажу?
596. На якому виді транспорту укладається спеціальний договір перевезення вантажу?
597. На якому виді транспорту укладається річний договір перевезення вантажу?
598. Який довгостроковий договір укладається на автомобільному транспорті?
599. Який договір укладається на залізничному транспорті?
600. Який договір укладається на морському транспорті?
601. Який договір укладається на повітряному транспорті?
602. Умови

перевезення

вантажів

окремими

видами

транспорту,

а

також

відповідальність суб'єктів господарювання за цими перевезеннями визначаються:
603. З якого моменту виникає відповідальність перевізника за збереження вантажу?
604. Хто зобов’язаний підготувати вантаж до перевезення з урахуванням необхідності
забезпечення транспортабельності та збереження його в процесі перевезення і має право
застрахувати вантаж у порядку, встановленому законодавством?

605. З якого моменту припиняється відповідальність перевізника за збереження
вантажу?
606. Що таке перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні?
607. Як

називається

перевезення

здійснюється

від

вантажовідправника

до

вантажоодержувача двома або більше перевізниками різних видів транспорту за єдиним
перевізним документом?
608. До пред'явлення перевізникові позову, що випливає з договору перевезення
вантажу, можливим є пред'явлення йому:
609. Як іменуються сторони договору транспортного експедирування?
610. Будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних
ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та
експериментальні

дослідження

і

розробки

тощо,

які

виконуються

суб'єктами

господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах:
611. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі
державного замовлення, має відповідати:
612. Що НЕ повинен передбачати договір підряду на капітальне будівництво?
613. Що таке діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі
реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з
тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних
досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя?
614. Як іменуються сторони договору поставки?

615. Реалізація суб'єктами господарювання товарів негосподарюючим суб'єктам
здійснюється за правилами про договори:
616. Якщо в договорі поставки строк його дії не визначений, він вважається укладеним
на:
617. Як іменуються сторони договору контрактації сільськогосподарської продукції?
618. Сторонами якого договору є виробник і контрактант?
619. Як іменуються сторони договору енергопостачання?
620. Який суб’єкт надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і
пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним
з ним торговельним операціям?
621. Що з переліченого НЕ віднесено до істотних умов договору оренди?
622. Як називається фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно
від наслідків своєї господарської діяльності?
623. Що таке суборенда?
624. Хто є сторонами договору лізингу?
625. Сторонами якого договору виступають лізингодавець і лізингоодержувач?
626. Як називається договір, за яким кожна із сторін зобов'язується передати другій
стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар
в обмін на інший товар?

627. Як називається договір, за яким одна сторона (комерційний агент) зобов'язується
надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи
сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його
рахунок?
628. Що таке корпоративні відносини?
629. Основними видами господарських зобов'язань згідно ГК України є:
630. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин,
регулюються:
631. Зобов’язння майнового характеру, що виникають між суб’єктами господарювання
та споживачами, регулюються положеннями:
632. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі:
633. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій
стороні у:
634. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала
проект договору, складає:
635. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у
протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена:
636. У разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського
договору, такий договір вважається:

637. Ким розглядаються спори, що виникають при укладанні господарських договорів
за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі
закону?
638. Який статус іноземців при здійсненні господарської діяльності в Україні?
639. Який статус іноземних юридичних осіб при здійсненні господарської діяльності в
Україні?
640. Хто НЕ може утворювати благодійні організації?
641. З якого віку особа може бути засновником благодійної організації?
642. Які суб’єкти можуть бути засновниками благодійних організацій?
643. Як називається речове право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом),
з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою
власника у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами?
644. Як називається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом)
для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГКУ та
іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом)?
645. Що з переліченого НЕ належить до основних фондів?
646. Що належить до оборотних засобів?
647. Що з переліченого НЕ належить до оборотних засобів?

648. Що належить до основних фондів?
649. Що з переліченого належить до основних фондів?
650. Що з переліченого НЕ належить до товарів у складі майна суб’єктів
господарювання?
651. Що згідно ГК України є особливим видом майна суб’єктів господарювання?
652. Який суб’єкт встановлює перелік державного майна, яке безоплатно передається у
власність відповідних територіальних громад (комунальну власність)?
653. Майнові права суб'єктів господарювання захищаються:
654. Що складає сторона, яка одержала проект договору, за наявності заперечень щодо
окремих умов договору?
655. Спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним
замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону,
розглядаються:
656. Що таке зовнішньоекономічна діяльність?
657. Хто є суб’єктами приватизації?
658. На які фонди поділяється майно виробничого кооперативу?
659. Мирова угода у справі про банкрутство може бути укладена:
660. Право вирішального голосу на зборах кредиторів мають:

661. Вищим органом управління виробничого кооперативу є:
662. Яким суб’єктом НЕ може бути створено підприємство?
663. Яке товариство діє на основі лише засновницького договору?
664. Хто є заявником у разі подання документів для державної реєстрації фізичної
особи підприємцем?
665. Хто є заявником у разі подання документів для державної реєстрації створення
юридичної особи?
666. Що таке засіб державного регулювання економіки шляхом формування на
договірній основі складу та обсягів продукції, необхідної для пріоритетних державних
потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції серед
суб'єктів господарювання?
667. Хто такий ліцензіат?
668. Хто виступає замовником у державному контракті?
669. Що з переліченого НЕ є засобом державного регулювання господарської
діяльності?
670. Що таке методи господарського права?
671. Господарським визначається зобов’язання, що виникає між:
672. Майново-господарські зобов’язання – це зобов’язання, що виникають між:

673. Майнові зобов’язання, які виникають між учасниками господарських відносин,
регулюються:
674. Суб’єкт господарювання, який ухиляється від виконання публічного зобов’язання,
повинен:
675. Суб’єкт (управнена сторона) має право вимагати від зобов’язаної сторони:
676. Господарський кодекс України було прийнято:
677. Хто несе відповідальність за своєчасну видачу виписки з Єдиного державного
реєстру про державну реєстрацію суб’єкта господарювання його засновникам?
678. Які є види підприємств залежно від валового річного доходу?
679. Господарські спори вирішуються судами:
680. Комерційна діяльність – це:
681. Господарськими правовідносинами є:
682. У сфері господарювання держава здійснює:
683. Засобами регулюючого впливу держави на господарювання є:
684. Не є джерелом формування майна підприємства:
685. За наявності заперечень при заключенні договору:
686. Договір контрактації це:

687. Лізінг – це:
688. У сфері господарської діяльності НЕ застосовуються такі види господарських
санкцій:
689. Господарське право – це:
690. У разі відмови Продавця передати проданий товар, Покупець має право:
691. Якщо право власності переходить до покупця раніше від передання товару:
692. Коли, за загальним правилом, ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження товару переходить до покупця?
693. Коли, за загальним правилом, починається гарантійний строк?
694. Покупець, якому переданий товар неналежної якості (якщо недоліки не відносяться
до категорії істотних), НЕ має права:
695. На що НЕ має права покупець у разі істотного порушення вимог щодо якості
товару?
696. Якщо продавець товару неналежної якості НЕ є його виготовлювачем, вимоги
щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків:
697. Визначте ознаки договору купівлі-продажу:
698. Хто такий споживач?
699. Орендарями державного та комунального майна НЕ можуть бути:

700. Реорганізація орендодавця, що передав в оренду державне або комунальне майно:
701. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди – державного або
комунального майна несе:
702. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати:
703. Договір морського перевезення вантажу оформляється:
704. Хто є сторонами договору комерційної концесії?
705. Які відносини виникають під час державної реєстрації юридичної особи?
706. До яких відносин належать відносини, що складаються при наданні дотацій і пільг
суб’єктам господарювання?
707. Які методи застосовуються у господарському праві?
708. Яка з перелічених моделей поведінки учасників господарських відносин
ґрунтується на застосуванні методу автономних рішень?
709. Як називається норма права, яка містить вичерпне формулювання того чи іншого
принципу господарського права?
710. Визначення якого поняття міститься у твердженні «Це основні нормативні
положення, що визначають сутність, структуру та суттєві риси господарського права»?
711. Що таке господарське право як галузь права?
712. Що таке господарське право як наука?

713. Що таке господарське право як навчальна дисципліна?
714. Що таке господарське законодавство?
715. Який нормативно-правовий акт має вищу юридичну силу в ієрархії джерел
господарського права?
716. Продавець відмовився передати проданий товар. Яке право має Покупець?
717. Що таке юридично обов'язкове правило поведінки у сфері господарських
правовідносин, яке має загальний характер, установлюється або санкціонується
державою
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організаційною, виховною та примусовою діяльністю?
718. Що з переліченого НЕ є елементом господарсько-правової норми?
719. Заборона здійснення підприємницької діяльності органам державної влади й
органам місцевого самоврядування, а також посадовцям цих органів – це:
720. Які норми визначають порядок здійснення певних технологічних процесів,
параметри й початкові величини господарської діяльності: норми амортизаційних
відрахувань, державні стандарти, державні будівельні норми та правила, технічні умови?
721. Які норми не будучи юридично обов'язковими для суб'єктів господарювання,
орієнтують їх на бажану для суспільства (держави) поведінку у сфері господарювання?
722. В якій частині норми господарського права містяться умови, за яких діють норми
права?
723. В якій частині норми господарського права міститься формулювання самої норми
права?

724. В якій частині норми господарського права міститься міра відповідальності за
невиконання?
725. Особливим видом майна суб’єктів господарювання є:
726. Договір, за яким кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у
власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на
інший товар – це:
727. Договір, за яким одна сторона зобов'язується надати послуги другій стороні в
укладенні угод чи сприяти їх укладенню від імені цього суб'єкта і за його рахунок – це:
728. Корпоративні відносини – це:
729. Сторони договору енергопостачання – це:
730. Сторони договору поставки – це:
731. НЕ належить до оборотних засобів:
732. До основних фондів належить:
733. До основних фондів належить:
734. НЕ належить до товарів у складі майна суб’єктів господарювання:
735. Відповідно до якого нормативно-правового акту здійснюється державна реєстрація
юридичних осіб?

736. Відповідно до якого нормативно-правового акту здійснюється державна реєстрація
фізичних осіб – підприємців?
737. Який закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців?
738. На підставі якого установчого документа діє кредитна спілка?
739. Яким нормативно-правовим актом НЕ регулюється діяльність фермерського
господарства?
740. Що НЕ є підставою для припинення фермерського господарства?
741. Яким нормативно-правовим актом НЕ регулюється діяльність особистого
селянського господарства?
742. Який розмір земельних ділянок, що виділяються для ведення особистого
селянського господарства?
743. Що НЕ є підставою для припинення ведення особистого селянського господарства?
744. Які є види господарських об’єднань за однакою засад створення?
745. НЕ є істотними умовами договору оренди:
746. Який нормативно-правовий акт регулює суспільні відносини у сфері ліцензування
видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх
ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення
законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності?

747. Який нормативно-правовий акт визначає поняття і види господарських товариств,
правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників?
748. Що обов’язково повинна містити назва товариства з обмеженою відповідальністю?
749. Який вид господарських товариств діє на підставі засновницького договору?
750. Яке розміщення акцій може здійснювати публічне акціонерне товариство?

