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ВСТУП 

 

Курс «Договірне право» запроваджено навчальним планом, затвердженим 

ректором університету і є однією з спеціальних дисциплін, яка вивчається 

студентами денної та заочної форм навчання. 

Курс розроблено з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця, яка визначає вимоги до знань, умінь, навичок спеціаліста широкого 

профілю в умовах переходу до ринкової економіки, побудови правової держави, 

формування нової правової культури. 

Основною метою вивчення курсу «Договірне право» є засвоєння правових 

знань, пов’язаних з професійною підготовкою студентів, набуття ними практичних 

навичок використання і застосування правових норм у сфері господарської 

діяльності. Серед правовідносин у сфері ринкової економіки виділяються дві значні 

групи: майнові та управлінські, тому у даному курсі будуть вивчатися правові 

інститути, що відображають економічні ринкові відносини та їх державне 

регулювання. Правовідносини у згаданій сфері в основному базуються на 

цивільному, фінансовому, адміністративному законодавстві. 

Вивчення курсу ґрунтується на базі правових знань, набутих під час вивчення 

курсу «Правознавство». Навчальна програма курсу «Договірне право» враховує 

новітнє законодавство України та практику його застосування у сучасний період. 

Засвоївши зазначений курс, майбутні спеціалісти повинні оволодіти 

основними положеннями господарського, а також цивільного, фінансового, 

адміністративного, кримінального права, що регулюють господарську діяльність, 

повинні навчатися користуватися нормами права, правильно застосовувати і 

юридично грамотно тлумачити їх, складати правові документи, виховати в собі 

повагу до закону, законних прав і інтересів громадян та організацій. 

Контрольні комплексні завдання складено за такою схемою: питання № 1 – 

теоретичне завдання, питання № 2-4 – тестові завдання, питання № 5 – ситуаційне 

завдання. 

Критерії оцінювання: за правильну відповідь на тестове завдання 

нараховується 0,5 бала, на теоретичне завдання – 1,5 бали, на ситуаційне завдання – 

2 бали. 

 

 

 

 



 

Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних  робіт (завдань) 

 

1.Загальні положення. 

Мета виконання ККР - визначити рівень підготовки студентів з навчальної 

дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички 

для вирішення практичних господарських ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня 

підготовки пропонується виставляти з теоретичної та практичної  частин окремо, як 

середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка 

виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, 

зазначених розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше 

десятих бала (2,5; 3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким 

чином: 

«Відмінно»– не менше 90% правильних відповідей, . 

«Добре»– 90-80% правильних відповідей. 

«Задовільно»– 80-60% правильних відповідей. 

«Незадовільно»– менше 60% правильних відповідей. 

2.Норми оцінок. 

2.1.Оцінка «відмінно», «A»  виставляється, якщо студент виконав ККР відповідно 

завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано обґрунтував їх, 

проявив вміння застосування знань для вирішення практичних ситуацій, творчо 

використовує знання для розв’язування практичних завдань. 

2.2.Оцінка «добре», «B,C»  виставляється студенту, який при додержані 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР,  допустив в розрахунках 

не принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) 

помилки в несуттєвих висновках, узагальнених розрахунках. 

2.3.Оцінка «задовільно», «D, E»  виставляється студенту, якщо ККР виконано 

відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при вирішенні 

практичних завдань здобуті знання студент застосовує з труднощами, технікою 

розрахунків володіє слабо. 

2.4.Оцінка «незадовільно», «FX»  виставляється студенту, якщо при виконанні 

ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів,  допущені принципові помилки в 

розрахунках і грубі помилки в кінцевих висновках. 
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Варіант 1 

1. Предмет, структура та джерела курсу. Місце курсу в системі правових дисциплін. 

2. З якого моменту новостворені суб’єкти господарської діяльності набувають 

статусу юридичної особи? 

а) з моменту прийняття рішення про їх створення; 

б) з моменту відкриття ними рахунку в банку; 

в) з моменту їх державної реєстрації; 

г) з моменту прийняття ними статуту; 

д) з моменту отримання ними ліцензії на здійснення певного виду 

підприємницької діяльності. 

3. До товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) належать: 

а) килими; 

б) друковані видання; 

в) пральні машини; 

г) фотоапарати; 

д) друкарські машинки. 

4. Засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним 

користувачеві для здійснення підприємницької діяльності – це: 

а) гарантія; 

б) оренда; 

в) консигнація; 

г) контрактація; 

д) підряд. 

5. Ситуаційне завдання: 

Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний примірник господарського 

договору на поставку сільськогосподарської продукції з Селянським (фермерським) 

господарством «Жито», внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське 

(фермерське) господарство «Жито» відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у 

примірнику договору ПП «Радон» ціною. ПП «Радон» звернулося до господарського суду 

з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г «Жито» до виконання умов договору поставки. 

Яке рішення має постановити господарський суд? 

Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів? 

Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, 

посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. 
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Варіант 2 

1. Об’єднання підприємств та їх види. 

2. Юридична особа – суб’єкт господарювання вважається ліквідованою: 

а) з моменту її виключення з держреєстру; 

б) з моменту прийняття рішення про це власником; 

в) з моменту підписання акта ліквідаційною комісією; 

г) з моменту закриття рахунку в банку; 

д) з моменту закінчення дії ліцензії на здійснення одного з видів 

підприємницької діяльності. 

3. Споживач при подачі позову до суду, який пов’язаний з порушенням його права 

споживача: 

а) звільняється від сплати державного мита; 

б) сплачує мито у розмірі 50% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 

в) не сплачує державне мито за дозволом органів прокуратури; 

г) сплачує мито у розмірі від 25% до 75 % мінімальної заробітної плати; 

д) сплачує мито у розмірі від 25 до 45 грн. 

4. Договір оренди землі: 

а) посвідчується нотаріально в обов’язковому порядку; 

б) укладається в простій письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може 

бути посвідчений нотаріально; 

в) укладається в усній формі; 

г) посвідчується в органах прокуратури; 

д) може укладатися в усній та письмовій формах. 

5. Ситуаційне завдання: 

Товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство і 3 

громадянина прийняли рішення про створення публічного акціонерного 

товариства «Статус». 

Засновників АТ цікавить ряд питань: У якій формі вони повинні укласти між 

собою договір і які права та обов’язки засновників АТ повинні бути в ньому 

закріплені? З якого часу АТ вважається створеним? В якому порядку повинно 

здійснюватися розповсюдження акцій відкритого АТ? Яку відповідальність несуть 

засновники АТ перед особами, що підписалися на акції? 

Дайте відповіді на запитання. 
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Варіант 3 

1. Поняття та значення зобов’язань у господарських відносинах. Види зобов’язань. 

Виконання зобов’язань. 

2. ТОВ, згідно законодавства, діє на підставі таких установчих документів: 

а) положення; 

б) патенту; 

в) ліцензії і положення; 

г) статуту; 

д) ліцензії, патенту та положення. 

3. Одним із способів забезпечення зобов’язань у цивільно-правових відносинах є: 

а) договір; 

б) застава; 

в) статут; 

г) акцепт; 

д) коносамент. 

4. Договір позики, згідно чинного законодавства, повинен укладатися: 

а) на строк не більше 3-років; 

б) строк законом не обумовлений; 

в) на строк від 1-го року до 3 років; 

г) на строк за домовленістю сторін, але не більше 5-ти років; 

д) на строк не більше 10-ти років. 

5. Ситуаційне завдання: 

Публічне АТ «Вугілляресурси», яке займає монопольне становище на ринку 

постачання вугілля, при укладенні договору на постачання вугілля зобов’язувало 

споживачів своєї продукції поряд з вугіллям придбавати розроблений ним проект 

ефективного використання вугілля, що знаходило своє відображення у 

вищевказаному договорі. 

Чи правомірні дії публічного АТ «Вугілляресурси»? 

Якій правовій кваліфікації підлягають дії ПАТ «Вугілляресурси» ? 

Чи встановлена юридична відповідальність за дії, вчинювані вищезгадуваним 

ПАТ, і, якщо так, то яка саме? 
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Варіант 4 

1. Способи забезпечення виконання зобов’язань та їх характеристика. 

2. Командитне товариство, згідно законодавства, діє на підставі таких установчих 

документів: 

а) засновницького договору; 

б) ліцензії і статуту; 

в) статуту; 

г) положення; 

д) статуту і положення. 

3. Визначена законом чи договором грошова сума, яку боржник зобов’язаний 

сплатити кредитору у випадку невиконання чи неналежного виконання 

зобов’язання – це: 

а) завдаток; 

б) неустойка (штраф, пеня); 

в) гарантія; 

г) порука; 

д) довіреність. 

4. Господарюючий суб’єкт, який володіє контрольним пакетом акцій інших, одного 

або більше господарюючих суб’єктів – це: 

а) холдингова компанія; 

б) селянське фермерське господарство; 

в) колективне сільськогосподарське підприємство; 

г) кредитна спілка; 

д) державна установа. 

5. Ситуаційне завдання: 

Шість громадян заснували повне товариство «Шиншила» по вирощуванню 

кролів та виготовленню шапок з їх хутра. 

Товариство уклало угоду про купівлю шкурок кролів, які виявилися 

неякісними. Від товариства «Шиншила» договір підписав Пилипчук. Але інші 

члени товариства заявили, що вони не уповноважували його на підписання 

договору, доручення на ведення справ товариства було видане лише Сокову. 

Яким чином здійснюється ведення справ повного товариства? 

Чи буде дійсною для повного товариства угода, укладена учасником без 

доручення? Яка відповідальність учасників за борги повного товариства? 
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Варіант 5 

1. Договір поставки: поняття, значення, істотні умови, порядок укладання, зміни та 

розірвання. 

2. Статутний фонд ТОВ повинен складати: 

а) не менше 50 тис. грн.; 

б) не менше 100 мінімальних заробітних плат; 

в) не менше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) не менше 1 мінімальної заробітних плат; 

д) суму, еквівалентну 500 USD. 

3. Договір поставки є: 

а) реальним; 

б) консенсуальним; 

в) абстрактним; 

г) безоплатним; 

д) одностороннім. 

4. Згідно чинного законодавства, до місцевих податків і зборів в Україні належить: 

а) податок з реклами; 

б) акцизний збір; 

в) податок на додану вартість; 

г) податок на прибуток підприємств; 

д) збір на обов’язкове соціальне страхування. 

5. Ситуаційне завдання: 

Державний завод «Електромотор», АТ «Автосервіс», ПП «Арлан» прийняли 

рішення про створення асоціації, основною метою якої буде прокладання доріг. 

Чи є асоціація юридичною особою і на яких підставах вона здійснює свою 

діяльність? 

Як розподіляються обов’язки між асоціацією та її учасниками? 

В якому порядку асоціація припиняє свою діяльність? 

Дайте відповіді на запитання. 
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Варіант 6 

1. Договір купівлі-продажу: поняття, зміст, види правове значення. 

2. Засновники повного товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства: 

а) в межах своїх внесків; 

б) усім належним їм майном; 

в) в межах 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) в межах 1250 мінімальних заробітних плат; 

д) в межах 625 мінімальних заробітних плат. 

3. Чинний Цивільний кодекс України було прийнято: 

а) 17 липня 1963 р.; 

б) 16 січня 2003 р.; 

в) 28 лютого 2001 р.; 

г) 3 листопада 2002 р.; 

д) 17 липня 1999 р. 

4. Виключно до компетенції господарського суду м. Києва віднесено розгляд справ 

за такими господарськими спорами: 

а) що виникають при поставках с/г продукції; 

б) матеріали яких містять державну таємницю; 

в) матеріали яких містять комерційну таємницю; 

г) що виникають з договорів лізингу; 

д) що виникають з договорів підряду. 

5. Ситуаційне завдання: 

Приватне підприємство «Ліміт» пред’явило позов до нафтопереробного 

заводу. В позовній заяві вказано, що фірма «Ліміт» передала заводу 120 тис. тонн 

сирої нафти для переробки, а завод повинен був здійснити цю переробку в 

установлені сторонами строки. Але завод не виконав своїх зобов’язань. 

Представники заводу заявили, що позивач неправильно вказав у позовній заяві 

відповідача: нафтопереробний завод було перетворено в АТ «Нафтос». АТ не 

укладало договору з ПП «Ліміт» і не брало на себе обов’язків, тому не повинно 

нести відповідальності. 

Представник ПП «Ліміт» наполягав, що нафтопереробний завод було 

реорганізовано, АТ «Нафтос» є правонаступником і повинен виконати зобов’язання. 

Який порядок ліквідації та реорганізації підприємства? 

Яка відповідальність правонаступника? Як би Ви вирішили спір? 
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Варіант 7 

1. Поняття, види та функції господарських договорів. 

2. Унітарне підприємство створюється: 

а) одним засновником; 

б) двома або більше засновниками; 

в) виключно фізичними особами; 

г) виключно юридичними особами; 

д) трьома засновниками. 

3. Згідно чинного законодавства, як правило, монопольне становище – це 

становище підприємця, частка якого на ринку товару: 

а) перевищує 50%; 

б) перевищує 35%; 

в) становить 51% і більше; 

г) становить 65% і більше; 

д) перевищує 49%. 

4. Згідно чинного законодавства, підприємство з іноземними інвестиціями – це 

підприємство, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, 

становить: 

а) не менше 50%; 

б) не менше 35%; 

в) не менше 10%; 

г) більше 25%; 

д) більше 50%. 

5. Ситуаційне завдання: 

ПАТ «Пошук» згідно договору поставило товариству з обмеженою 

відповідальністю «Транссервіс» паливно-мастильні матеріали. ТОВ 

«Транссервіс» товар не оплатило. ПАТ «Пошук» пред’явило позов до одного з 

засновників ТОВ «Транссервіс» з вимогою оплатити поставлений товар. 

Які ознаки юридичної особи? 

Чи є ПАТ і ТОВ юридичними особами? 

Яке рішення повинен прийняти господарський суд? 

Чи несе відповідальність засновник ТОВ за боргами ТОВ? 
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Варіант 8 

1. Форма та зміст господарського договору 

2. Договір купівлі-продажу є: 

а) консенсуальним; 

б) реальним; 

в) абстрактним; 

г) безоплатним; 

д) одностороннім. 

3. Суб’єктом банкрутства (банкрутом) не може бути: 

а) казенне підприємство; 

б) ТОВ; 

в) приватне підприємство; 

г) командитне товариство; 

д) підприємство з іноземними інвестиціями. 

4. Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачами недоброякісної або 

некомплектної продукції і товарів, якщо такі дії здійснені у великих розмірах, 

караються: 

а) штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до 2 років; 

б) позбавленням волі на строк до 1 року; 

в) штрафом від 300 до 500 мінімальних розмірів заробітної плати; 

г) позбавленням волі на строк до 3- х років; 

д) конфіскацією майна. 

5. Ситуаційне завдання: 

ПрАТ «Гея» пред’явило позов в господарський суд в інтересах свого 

дочірнього підприємства «Дій» про визнання недійсним рішення податкової 

інспекції. 

Відповідач заперечував, що оскільки ДП «Дій» має статус юридичної особи, 

зареєстроване в установленому законом порядку, то воно має самостійно 

захищати свої інтереси в суді. 

Які ознаки юридичної особи? 

Чи має право головне підприємство представляти в суді інтереси свого 

дочірнього підприємства? 

Яке б Ви прийняли рішення? 
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Варіант 9 

1. Цінні папери: поняття, види, обіг. 

2. Споживач має право на обмін товару належної якості на протязі: 

а) 1-го місяця з дня придбання товару; 

б) 14 днів з дня придбання , не враховуючи дня купівлі; 

в) не має право на обмін, якщо товар належної якості; 

г) 3-х днів з дня придбання товару; 

д) 14 днів з дня придбання товару; 

3. Згідно законодавства, трансляція кіно- чи телефільмів в Україні: 

а) може перериватися рекламою, у порядку, передбаченому законодавством; 

б) не може перериватися рекламою; 

в) може перериватися рекламою через кожні 15 хв.; 

г) може перериватися рекламою через кожні 20 хв.; 

д) може перериватися рекламою згідно відповідного дозволу Антимонопольного 

комітету України. 

4. Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без 

спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено 

законодавством, тягне за собою накладення штрафу у розмірі: 

а) від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) від 10 до 15 мінімальних розмірів заробітної плати; 

д) від 20 до 30 мінімальних розмірів заробітної плати. 

5. Ситуаційне завдання: 

Фабрика господарських виробів замовила партію промислових швейних 

машин у оптової бази облспоживспілки. При транспортуванні дві машини були 

пошкоджені. 

Фабрика пред’явила позов в господарський суд до оптової бази про 

відшкодування вартості пошкоджених машин. 

Чи підлягає позов фабрики задоволенню? 

Хто несе ризик випадкової загибелі чи псування речі? 

Як визначається момент переходу права власності? 
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Варіант 10 

1. Поняття та види господарської діяльності. 

2. Відповідний сезон, згідно Постанови КМУ, на взуття літнього асортименту 

обчислюється: 

а) з 15 травня по 15 вересня; 

б) з 1 травня по 1 вересня; 

в) з 15 травня по 1 вересня; 

г) з 1 травня по 15 вересня; 

д) з 1 червня по 31серпня. 

3. Об’єктом договору лізингу не можуть бути: 

а) транспортні засоби; 

б) обчислювальна техніка; 

в) земельні ділянки; 

г) телекомунікаційні системи; 

д) рухоме майно. 

4. Договір чартеру (фрахтування): один з видів договору: 

а) перевезення; 

б) лізингу; 

в) оренди; 

г) поставки; 

д) підряду. 

5. Ситуаційне завдання: 

Приватне підприємство і троє громадян створили ТОВ «Олкон». Невдовзі один 

з засновників ТОВ, Чехівський М.П., виявив бажання продати свою частку в 

ТОВ. Він запропонував іншим засновникам ТОВ викупити його частку. 

Бажаючих не виявилося. Тоді Чехівський продав свою частку третій особі – 

Паламаренку С.Д. Інші засновники, посилаючись на законодавство, заявили, що 

така угода незаконна, бо вони не давали згоди на її укладання. Чехівський 

заперечував, що оскільки ні один із засновників не скористався своїм 

переважним правом викупити його частку, то вони не мають права заперечувати 

проти такої угоди. 

Який порядок уступки частки в статутному фонді ТОВ? 

Чи потрібна була згода всіх засновників на уступку? 

Як би Ви вирішили спір? 
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Варіант 11 

1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види підприємств. 

2. Засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним 

користувачеві для здійснення підприємницької діяльності – це: 

а) гарантія; 

б) оренда; 

в) консигнація; 

г) контрактація; 

д) підряд. 

3. До товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) належать: 

а) килими; 

б) друковані видання; 

в) пральні машини; 

г) фотоапарати; 

д) друкарські машинки. 

4. З якого моменту новостворені суб’єкти господарської діяльності набувають 

статусу юридичної особи? 

а) з моменту прийняття рішення про їх створення; 

б) з моменту відкриття ними рахунку в банку; 

в) з моменту їх державної реєстрації; 

г) з моменту прийняття ними статуту; 

д) з моменту отримання ними ліцензії на здійснення певного виду 

підприємницької діяльності. 

5. Ситуаційне завдання: 

Вказати, в якій формі повинні здійснюватися правочини між: 

а) юридичними особами при укладенні договору поставки; 

б) фізичними особами за договором позики на суму 140 грн.; 

в) фізичними особами при укладенні договору купівлі-продажу житлового 

будинку. 
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Варіант 12 

1. Господарські товариства як суб’єкти господарювання. 
2. Договір оренди землі: 

а) посвідчується нотаріально в обов’язковому порядку; 
б) укладається в простій письмовій формі і за погодженням однієї із сторін може 

бути посвідчений нотаріально; 
в) укладається в усній формі; 
г) посвідчується в органах прокуратури; 
д) може укладатися в усній та письмовій формах. 

3. Споживач при подачі позову, пов’язаного з порушенням його права споживача: 
а) звільняється від сплати державного мита; 
б) сплачує мито у розмірі 50% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 
в) не сплачує державне мито за дозволом органів прокуратури; 
г) сплачує мито у розмірі від 25% до 75 % мінімальної заробітної плати; 
д) сплачує мито у розмірі від 25 до 45 грн. 

4. Юридична особа – суб’єкт господарювання вважається ліквідованою: 
а) з моменту її виключення з держреєстру; 
б) з моменту прийняття рішення про це власником; 
в) з моменту підписання акта ліквідаційною комісією; 
г) з моменту закриття рахунку у банку; 
д) з моменту закінчення дії ліцензії на здійснення одного з видів підприємницької 

діяльності. 
5. Ситуаційне завдання: 

Коопзаготпром Лохвицької райспоживспілки згідно з договором відвантажив 
Полтавській плодоовочевій базі цибулю, вартість якої вже була оплачена базою 03.02, 
в день надходження цибулі на станцію призначення була встановлена недостача 
цибулі на суму 1534 грн. 15 коп. і цибуля неналежної якості на суму 417 грн. 20 коп. 

Тоді ж були складені комерційний акт і акт експертизи, в яких було зазначено, що 
цибуля була доставлена в непошкодженому вагоні з пломбами виробника. База 
зажадала від райзаготконтори повернути їй надлишково виплачену суму 
(1951 грн.35 коп.). Проте райзаготконтора гроші не перерахувала. 19 серпня база 
заявила позов в господарський суд про стягнення з заготконтори 1951 грн. 35 коп. 

Який строк позовної давності застосовується в даному випадку? 
З якого моменту починається перебіг строку позовної давності за вимогами бази? 
Яке рішення повинен прийняти господарський суд? 
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Варіант 13 

1. Припинення зобов’язань. Відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання зобов’язань. 

2. Договір позики, згідно чинного законодавства, повинен укладатися: 

а) на строк не більше 3-років; 

б) строк законом не обумовлений; 

в) на строк від 1-го року до 3 років; 

г) на строк за домовленістю сторін, але не більше 5-ти років; 

д) на строк не більше 10-ти років. 

3. Одним із способів забезпечення зобов’язань у цивільно-правових відносинах є: 

а) договір; 

б) застава; 

в) статут; 

г) акцепт; 

д) коносамент. 

4. ТОВ, згідно законодавства, діє на підставі таких установчих документів: 

а) положення; 

б) патенту; 

в) ліцензії і положення; 

г) статуту; 

д) ліцензії, патенту та положення. 

5. Ситуаційне завдання: 

Громадянка Симоненко придбала в магазині капелюх. Коли вона показала 

покупку вдома, то члени сім’ї заявили, що капелюх їй не пасує. 

Чи може Симоненко обміняти капелюх в магазині? 

Які умови повинні бути дотримані при цьому? 
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Варіант 14 

1. Законодавство України про захист прав споживачів. 

2. Договір позики, згідно чинного законодавства, повинен укладатися: 

а) на строк не більше 3-х років; 

б) строк законом не обумовлений; 

в) на строк від 1-го року до 3 років; 

г) на строк за домовленістю сторін, але не більше 5-ти років; 

д) на строк не більше 10-ти років. 

3. Одним із способів забезпечення зобов’язань у цивільно-правових відносинах є: 

а) договір; 

б) застава; 

в) статут; 

г) акцепт; 

д) коносамент. 

4. ТОВ, згідно законодавства, діє на підставі таких установчих документів: 

а) положення; 

б) патенту; 

в) ліцензії і положення; 

г) статуту; 

д) ліцензії, патенту та положення. 

5. Ситуаційне завдання: 

Громадяни Вовк, Павленко та Ткаченко вирішили для спільного зайняття 

підприємницькою діяльністю створити товариство з обмеженою 

відповідальністю. Уклавши установчий договір, вони звернулися до нотаріуса 

для реєстрації. Нотаріус в реєстрації ТОВ відмовився. 

Чи законні дії нотаріуса? 

Які документи потрібні для реєстрації ТОВ? 

Які органи здійснюють державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності? 
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Варіант 15 

1. Ліцензування та патентування окремих видів господарської діяльності. 

2. Згідно чинного законодавства, до місцевих податків і зборів в Україні належить: 

а) податок з реклами; 

б) акцизний збір; 

в) податок на додану вартість; 

г) податок на прибуток підприємств; 

д) збір на обов’язкове соціальне страхування. 

3. Договір поставки є: 

а) реальним; 

б) консенсуальним; 

в) абстрактним; 

г) безоплатним; 

д) одностороннім. 

4. Статутний фонд ТОВ повинен складати: 

а) не менше 50 тис. грн.; 

б) не менше 100 мінімальних заробітних плат; 

в) не менше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) не менше 1 мінімальної заробітної плати; 

д) суму, еквівалентну 500 USD. 

5. Ситуаційне завдання: 

База отримала від постачальника проект договору, підписала його, склавши 

при цьому протокол розбіжностей. Постачальник повідомив базу, що її 

пропозиції не можуть бути прийняті і відвантажив товар в асортименті, 

передбаченому проектом договору. База відмовилась від оплати товару і 

прийняла його на зберігання, оскільки в її замовлені і в протоколі розбіжностей 

вказувався інший асортимент товару, а відвантажений постачальником товар їй 

не потрібен. 

Чи мала право база відмовитися від оплати відвантаженого товару? 

Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на чинне законодавство. 
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Варіант 16 

1. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права. 

2. Виключно до компетенції господарського суду м. Києва віднесено розгляд справ 

за такими господарськими спорами: 

а) що виникають при поставках с/г продукції; 

б) матеріали яких містять державну таємницю; 

в) матеріали яких містять комерційну таємницю; 

г) що виникають з договорів лізингу; 

д) що виникають з договорів підряду. 

3. Чинний Цивільний кодекс України було прийнято: 

а) 17 липня 1963 р.; 

б) 16 січня 2003 р.; 

в) 28 лютого 2001 р.; 

г) 3 листопада 2002 р.; 

д) 17 липня 1999 р. 

4. Засновники повного товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями 

товариства: 

а) в межах своїх внесків; 

б) усім належним їм майном; 

в) в межах 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) в межах 1250 мінімальних заробітних плат; 

д) в межах 625 мінімальних заробітних плат. 

5. Ситуаційне завдання: 

Займаючи монопольне становище на ринку вікнопластику, приватне АТ 

«Майбутнє» скоротило обсяги виробництва своєї продукції з метою створення 

дефіциту та підвищення попиту на неї, і, як наслідок, підвищення ціни. Зазначене 

обмеження виробництва продукції не призвело до очікуваних наслідків. 

Чи допустило ПрАТ «Майбутнє» зловживання монопольним становищем? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Варіант 17 

1. Поняття та ознаки банкрутства. 

2. Згідно чинного законодавства, підприємство з іноземними інвестиціями – це 

підприємство, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, 

становить: 

а) не менше 50%; 

б) не менше 35%; 

в) не менше 10%; 

г) більше 25%; 

д) більше 50%. 

3. Згідно чинного законодавства, як правило, монопольне становище – це 

становище підприємця, частка якого на ринку товару: 

а) перевищує 50%; 

б) перевищує 35%; 

в) становить 51% і більше; 

г) становить 65% і більше; 

д) перевищує 49 %. 

4. Унітарне підприємство створюється: 

а) одним засновником; 

б) двома або більше засновниками; 

в) виключно фізичними особами; 

г) виключно юридичними особами; 

д) трьома засновниками. 

5. Ситуаційне завдання: 

ПАТ «Пошук» згідно договору поставило товариству з обмеженою 

відповідальністю «Транссервіс» паливно-мастильні матеріали. ТОВ 

«Транссервіс» товар не оплатило. ПАТ «Пошук» пред’явило позов до одного з 

засновників ТОВ «Транссервіс» з вимогою оплатити поставлений товар. 

Які ознаки юридичної особи? 

Чи являються ПАТ і ТОВ юридичними особами? 

Яке рішення повинен прийняти господарський суд? 

Чи несе відповідальність засновник ТОВ за боргами ТОВ? 
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Варіант 18 

1. Порядок провадження у справі про банкрутство. 

2. Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної або 

некомплектної продукції і товарів, якщо такі дії вчинені у великих розмірах, 

караються: 

а) штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до 2 років; 

б) позбавленням волі на строк до 1 року; 

в) штрафом від 300 до 500 мінімальних розмірів заробітної плати; 

г) позбавленням волі на строк до 3-х років; 

д) конфіскацією майна. 

3. Суб’єктом банкрутства (банкрутом) не може бути: 

а) казенне підприємство; 

б) ТОВ; 

в) приватне підприємство; 

г) командитне товариство; 

д) підприємство з іноземними інвестиціями. 

4. Договір купівлі-продажу є: 

а) консенсуальним; 

б) реальним; 

в) абстрактним; 

г) безоплатним; 

д) одностороннім. 

5. Ситуаційне завдання: 

В продовольчому магазині покупець придбав концентрат «Гречана каша з 

м’ясом». Дома, відкривши один з брикетів, виявив, що він вкритий пліснявою. 

Покупець став вимагати обміну придбаних товарів. 

Як повинен вчинити магазин в даному випадку? 

Чи підлягають обміну або поверненню неякісні продовольчі товари, що 

придбані в роздрібній торгівельній мережі? 
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Варіант 19 

1. Штрафні санкції у господарському праві. 

2. Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без 

спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено 

законодавством, тягне за собою накладення штрафу у розмірі: 

а) від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) від 10 до 15 мінімальних розмірів заробітної плати; 

д) від 20 до 30 мінімальних розмірів заробітної плати. 

3. Згідно законодавства, трансляція кіно- чи телефільмів в Україні: 

а) може перериватися рекламою у порядку, передбаченому законодавством; 

б) не може перериватися рекламою; 

в) може перериватися рекламою через кожні 15 хв.; 

г) може перериватися рекламою через кожні 20 хв.; 

д) може перериватися рекламою згідно відповідного дозволу Антимонопольного 

комітету України. 

4. Споживач має право на обмін товару належної якості на протязі: 

а) 1-го місяця з дня придбання товару; 

б) 14 днів з дня придбання, не враховуючи дня купівлі; 

в) не має право на обмін, якщо товар належної якості; 

г) 3-х днів з дня придбання товару; 

д) 14 днів з дня придбання товару; 

5. Ситуаційне завдання: 

Фабрика господарських виробів замовила партію промислових швейних машин у 

оптової бази облспоживспілки. При транспортуванні дві машини були пошкоджені. 

Фабрика пред’явила позов до господарського суду до оптової бази про 

відшкодування вартості пошкоджених машин. 

Чи підлягає позов фабрики задоволенню? 

Хто несе ризик випадкової загибелі чи псування речі? 

Як визначається момент переходу права власності? 
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1. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура. 

2. При поданні позову перевізнику за договором перевезення застосовується такий 

строк позовної давності: 

а) 6 місяців; 

б) 3 роки; 

в) 2 місяці; 

г) 1 рік; 

д) 1 місяць. 

3. Законодавством встановлено, що об’єктом договору лізингу не можуть бути: 

а) транспортні засоби; 

б) обчислювальна техніка; 

в) земельні ділянки; 

г) телекомунікаційні системи; 

д) рухоме майно. 

4. Відповідний сезон, згідно Постанови КМУ, на взуття літнього асортименту 

обчислюється: 

а) з 15 травня по 15 вересня; 

б) з 1 травня по 1 вересня; 

в) з 15 травня по 1 вересня; 

г) з 1 травня по 15 вересня; 

д) з 1 червня по 31 серпня. 

5. Ситуаційне завдання: 

Місцева рада заборонила приватному підприємству «Метал» виробляти гачки 

для любительської рибної ловлі, мотивуючи це тим, що в місті вже є 

підприємство, яке предметно займається виробництвом даної продукції. ПП 

«Метал» звернулося до Вас як до юриста з наступним переліком питань: 

Чи правомірне рішення місцевої райради ? 

Чи не порушені вимоги антимонопольного законодавства України ? 

Яким чином ПП «Метал» може захистити свої порушені права? 


