ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Господарська діяльність
2. Підприємництво
3. Види господарської діяльності
4. Підприємництво
5. Принципи підприємницької діяльності
6. Прибуток
7. Витратами є
8.Ознаки підприємницької діяльності
9. Суб'єктами господарювання є
10. Суб’єктами мікропідприємництва є
11. Суб’єктами малого підприємництва є
12. Суб’єктами великого підприємництва є
13. Суб’єктами середнього підприємництва є
14. Установчі документи суб'єкта господарювання
15. Залежно від форм власності, підприємства поділяють на такі види
16. Залежно від способу утворення в Україні діють підприємства
17. Види господарських товариств
18.Засновницький договір суб'єкта господарювання повинен містити
19. Статут суб'єкта господарювання повинен містити
20. Положенням суб'єкта господарювання
21. Акціонерним товариством є
22. Товариством з обмеженою відповідальністю є
23.Товариством з додатковою відповідальністю є
24. Повним товариством є
25.Виписка з Єдиного державного реєстру
26.Витяг з Єдиного державного реєстру
27. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
28. ЗУ « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»
29. Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
30. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
31. Держатель Єдиного державного реєстру
32. Заявник:
33.Фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця
34. Персональний кабінет юридичної особи, фізичної особи – підприємця
35. Відомості про юридичну особу, та фізичну особу - підприємця вносяться до
Єдиного державного реєстру на підставі:
36. За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу справляється
адміністративний збір у розмірі
37. За державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або
місцезнаходження фізичної особи - підприємця адміністративний збір
справляється у розмірі

38. За державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи
благодійну організацію
39.За надання витягу в паперовій формі з Єдиного державного реєстру
справляється плата
40. За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі
справляється плата
41. Звільняються від справляння адміністративного збору за державну
реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру
42. За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі
адміністративний збір справляється у розмірі
43.Документи для державної реєстрації можуть подаватися
44.Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації
45. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу подається
46. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається
для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу
47. Рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про
48. Внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення,
оформляється
49. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про
50. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної
особи
51. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в ЄДР подаються такі документи:
52. Для державної реєстрації припинення юридичної особи подаються такі
документи:
53. Модельний статут
54. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної
особи подаються такі документи:
55. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної особи, що містяться в ЄДР подається
56. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної
особи подається
57. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі
документи:
58. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
що містяться в ЄДР, подаються такі документи:
59. Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця подаються такі документи:
60.Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується
їх господарська діяльність, становлять
61.Право власності
62. Організаційно-установчі повноваження власника
63. Право господарського відання
64. Право оперативного управління

65. Майно у сфері господарювання.
66. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є
67. Оборотними засобами є
68. Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є
69.Товарами у складі майна суб'єктів господарювання є
70. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:
71. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством,
належить йому на праві
72. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями,
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються
73. Договором є
74. Договір є одностороннім
75. Договір є двостороннім
76. Багатосторонні договори
77. Загальні положення про договір застосовуються, якщо
78. Зміст договору становлять
79. Строком договору є
80. Договір купівлі-продажу
81. Договір роздрібної купівлі-продажу
82. Договір поставки
83. Договір міни (бартеру)
84. Виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену
продукцію і передати її у власність заготівельникові за
85. Предмет договору дарування можуть бути
86. Обмін майна на роботи (послуги) може бути встановлений
87. Договір позички
88. Договір підряду
89. Підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або
виконати інші будівельні роботи за
90. Договір про спільну діяльність
91. Банкрутство
92.Санація боржника
93. Арбітражний керуючий
94. Боржник
95. Кредитор
96. Неплатоспроможність
97. Грошове зобов’язання
98. Загальний порядок провадження у справі про банкрутство
99. Спеціальний порядок провадження у справі про банкрутство
100. Спрощений порядок провадження у справі про банкрутство
101. Соціально-трудові відносини у сфері підприємництва
102. Кодекс Законів про працю України
103. Колективний договір
104. Трудовий договір це

105. Контракт це
106. Угода, за якою організація праці працівника, обов'язки і відповідальність сторін
можуть встановлюватися угодою сторін
107. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу
108. Працівник не може бути допущений до роботи без
109. Норма тривалості робочого часу
110. Скорочений робочий час для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими
умовами праці
111. Заробітна плата
112. Мінімальна заробітна плата
113. Основна заробітна плата
114. Додаткова заробітна плата
115. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
116. Господарська діяльність
117. Демпінг
118. Експорт (експорт товарів)
119. Реекспорт (реекспорт товарів)
120. Експорт капіталу
121. Імпорт капіталу
122. Імпорт (імпорт товарів)
123. Зовнішньоекономічна діяльність
124. Зовнішньоекономічний договір (контракт)
125.Іноземні інвестиції
126. Іноземні суб'єкти господарської діяльності
127. Момент здійснення експорту (імпорту)
128. Спеціальна економічна зона
129. Спільна підприємницька (господарська) діяльність
130. Спільні підприємства
131. Товар
132. Для реєстрації представництва іноземного СГД на території України
необхідно подати:
133. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
134. Види зовнішньоекономічної діяльності.
135. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами-це
136. Види зовнішньоекономічної діяльності
137. Правовою формою реалізації ЗЕД служить
138.Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів ЗЕД підлягають
139. Іноземні інвестори
140. Підприємство з іноземними інвестиціями
141.Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями
142. Іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації

