
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних 

результатів та з метою одержання прибутку, є: 

2. Сферу господарських відносин становлять: 

3. Початковим у становленні та розвитку торгового (комерційного) права є: 

4. Який етап становлення торгового (комерційного) права характеризується перетворенням 

торгового права в господарське (підприємницьке)? 

5. Чинний Господарський кодекс України побудований за пандектною системою кодифікації і 

складається з: 

6. Не є ознакою підприємницької діяльності: 

7. За замовленням Міністерства економіки України розробку Господарського кодексу було 

доручено робочій групі з провідних вчених та фахівців у сфері господарювання, яку очолили 

два співголови: 

8. Італійський період розвитку торгового (комерційного права) характеризується часовим 

проміжком: 

9. Свобода підприємництва полягає у: 

10. Не є ознакою підприємницької діяльності: 

11. За метою здійснення господарська діяльність буває таких видів: 

12.  Діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних 

матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі 

суб’єктів господарювання є: 

13. Стадія заснування господарської діяльності, на якій приймається рішення про створення 

суб’єкта господарювання називається стадією: 

14.  За змістом повноважень органи юридичної особи - суб’єкта господарювання поділяються 

на: 

15.  Діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність, є: 

16.  Відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-

господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю, є: 

17.  Відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та 

відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами, є: 

18.  Майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при 

безпосередньому здійсненні господарської діяльності, є: 

19.  Документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання провадження 

зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови 

виконання визначених умов: 

20.  Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними 

видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку, це: 

21.  Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок 

оподаткування відповідно до закону, – це: 

22.  Вкажіть строк державної реєстрації юридичної особи: 

23.  Вкажіть строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця: 

24. Вкажіть строк державної реєстрації припинення юридичної особи в разі ліквідації: 

25.  Визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені 

у порядку, визначеному законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через 

застосування ліквідаційної процедури, є: 

26.  Доповніть твердження, вставивши одне слово – … право акціонерного товариства на 

придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім 

особам, не допускається. 



27.  Доповніть твердження, вставивши одне слово – … про виплату дивідендів та їх розмір за 

простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства. 

28.  Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом______ 

днів: 

29.  Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 

______акціонерів: 

30.  З метою контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах своїх 

представників можуть призначити: 

31.  Протокол загальних зборів акціонерного товариства підписують:: 

32.  Не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів такі повноваження: 

33.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціанерного товартиства 

може посвідчуватися: 

34.  Позачергові збори акціонерного товариства скликаються у таких випадках: 

35.  Членами ревізійної комісії акціонерного товариства не можуть бути: 

36.  Перевірки фінансово-господарської діяльності правління акціонерного товариства 

проводяться ревізійною комісією: 

37. Акціонерні товариства за типами поділяються на: 

38.  Які із перелічених положень закону щодо реалізації переважного права купівлі акцій 

акціонерного товариства є правильними: 

39.  Які із перелічених положень закону щодо реалізації переважного права на придбання акцій 

є правильними: 

40.  Статутний капітал акціонерного товариства збільшується шляхом: 

41.  До корпоративних прав у сфері господарювання належать: 

42.  Право власності на об’єкт передачі з державної власності у комунальну, а бо з комунальної 

у державну, виникає з моменту: 

43.  Передача об’єктів з державної власності у комунальну, або з комунальної власності у 

державну, здійснюється: 

44.  Платне відчуження майна на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути 

покупцями, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та 

залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки, є: 

45.  Володіння корпоративними правами: 

46.  Предметом вивчення господарського права є відносини,які виникають: 

47.  Визначення поняття господарського права включає: 

48.  Основним змістом дисципліни «Господарське право» є: 

49.  Господарське право регулює: 

50.  Методами господарського права є: 

51.  Господарські правовідносини - це: 

52.  До суб’єктів господарського права належать відповідно ч.1. ст. 55 ГК України: 

53.  Господарсько-правові норми характеризуються такими ознаками: 

54.  Підприємство визнається іноземним, якщо: 

55.  Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність 

56. Відповідно до Господарського кодексу України діяльність негосподарюючих суб’єктів, 

спрямована на створення і підтримання : 

57.  Не належить до конституційних основ господарського права в Україні: 

58.  Належить до конституційних основ господарського права в Україні: 

59.  Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність: 

60.  Ознаками підприємницької діяльності є: 

61.  Загальними принципами господарювання в Україні є: 

62.  Не є предметом регулювання Господарського кодексу України: 

63.  Учасниками відносин у сфері господарювання є: 

64.  До актів локального нормотворення господарського законодавства належать: 



65.  У разі, якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано 

Верховною Радою України, встановлено інші правила щодо підприємництва, ніж ті, що 

передбачено законодавством України, застосовуються правила: 

66.  Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права: 

67.  Суб’єкт господарювання може бути утворений шляхом: 

68.  Установчими документами суб’єкта господарювання є: 

69.  У заяві про видачу ліцензії на право заняття певним видом господарської діяльності 

повинні міститися такі дані: 

70.  Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 

71. Суб’єктам господарювання можуть відкриватися поточні рахунки в: 

72.  Визнання суб’єкта господарювання банкрутом має такі наслідки: 

73.  У разі визнання суб’єкта господарювання банкрутом у першу чергу задовольняються такі 

вимоги: 

74.  Підприємство не може мати у своєму складі: 

75.  Малими визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за 

звітний (фінансовий) рік: 

76.  Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується: 

77.  Платіж, який здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав на користь 

суб’єкта таких корпоративних прав у зв’язку з розподілом частини прибутку такого 

емітента, називається: 

78.  Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб’єктом 

господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого майна і 

має право вилучати у суб’єкта господарювання: 

79.  Суб’єкти господарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси в 

порядку: 

80.  Суб’єктам господарювання для здійснення господарської діяльності може передаватися у 

власність земля разом із: 

81.  Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання 

є: 

82.  До суб’єктів господарювання, які діють виключно на правовому режимі майна – право 

власності належать: 

83.  До організаційно-установчих повноважень власника належать: 

84.  Право господарського відання становить основу правового режиму майна таких суб’єктів 

господарювання: 

85.  Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до господарського договору, зобов’язана 

розглянути його протягом: 

86.  Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо 

прийняття товару на товарний склад посвідчене: 

87.  Господарський договір може укладатися: 

88.  Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з: 

89.  Яка з наведених санкцій є оперативно-господарською санкцією: 

90.  Який орган державної влади застосовує санкції до суб’єктів господарювання за 

недобросовісну конкуренцію: 

91.  До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті 

оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено: 

92.   Адміністративно-господарський штраф це: 

93.  З якого моменту угода, здійснена на товарній біржі, вважається укладеною: 

94.  Яка з вказаних угод відноситься до біржових угод: 

95.  Спеціальний режим господарювання передбачає: 

96.  Який документ підтверджує якість товару при прийманні товару: 

97.  В якому році було введено в дію останню редакцію ІНКОТЕРМС? 



98. На скільки груп поділено терміни в ІНКОТЕРМС-2010? 

99. Чисельність членів виробничого кооперативу не може становити менше: 

100. Спостережна рада кооперативу обирається, якщо кількість членів кооперативу 

становить: 

101. Не належать до господарських товариств: 

102. За способом створення і формування статутного фонду підприємства поділяються на: 

103. Підприємством в якому середня облікова чисельність працівників становить 50 осіб, а 

обсяг валового прибутку не перевищує 500 тисяч євро є: 

104. Підприємством в якому середня облікова чисельність працівників становить більше 1000 

осіб, а обсяг валового прибутку перевищує 5 мільйонів євро є:  

105. Підставою для звільнення від господарсько-правової відповідальності є: 

106. Основним плановим документом державного комерційного підприємства є: 

107. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю:  

108. Установчими документами повного та командитного товариства є: 


