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Модуль 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності 

 

Тема 1. Загальна характеристика господарського права та господарського 

законодавства. 

1. Господарське право як галузь права – це: 

а) Система знань. 

б) Частина науки про право. 

в) Система правових норм. 

г) Сукупність категорій та суджень. 

2. Що є предметом Господарського права? 

а) Майнові відносини. 

б) Відносини, що складаються у процесі організації та здійснення господарської діяльності. 

в) Товарно-грошові відносини. 

г) Відносини у сфері підприємництва. 

3. Яке місце в системі права України займає господарське право? 

а) є складовою цивільного права; 

б) є самостійною галуззю права; 

в) є складовою підприємницького права; 

г) є складовою економічного права. 

4. У якому законодавчому акті дається визначення поняття господарської діяльності? 

а) у Цивільному кодексі України; 

б) у Господарському кодексі України; 

в) у Законі України «Про підприємництво»; 

г) у Законі України «Про господарські товариства». 

5. До локальних актів господарського права належить: 

а) рішення місцевої ради; 

б) розпорядження голови місцевої державної адміністрації; 

в) статут підприємства; 

г) наказ директора про звільнення працівника. 

6. Господарське законодавство – це: 

а) сукупність правил поведінки у сфері бізнесу; 

б) сукупність норм, які регулюють підприємництво; 

в) звід законів про підприємництво; 

г) сукупність нормативних актів, які регулюють господарські відносини. 

7. Який з наведених нижче нормативних актів господарського законодавства має найвищу 

юридичну силу? 

а) Закон України «Про власність»; 

б) Господарський кодекс; 

в) Указ Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі 

корпоратизації та приватизації»; 

г) Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію переходу Української РСР до 

ринкової економіки». 

8. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством України про господарську діяльність, то застосовуються: 

а) правила законодавства України про господарську діяльність; 

б) правила міжнародного договору; 

в) правила відповідного Закону України; 

г) правила відповідного Указу Президента України. 

9. Господарський кодекс України набрав чинності: 

а) 7 лютого 1991 р.; 

б) 1 червня 2002 р.; 



в) 16 січня 2003 р.; 

г) 1 січня 2004 р. 

10. Відповідно до Господарського кодексу України 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: 

а) господарсько-виробничим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів; 

б) підприємницьким забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів; 

в) організаційно-господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів; 

г) господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів; 

11. Сферу господарських відносин становлять: 

а) господарсько-торговельні відносини; 

б) господарсько-виробничі відносини; 

в) господарсько-споживчі відносини; 

г) організаційно-господарські відносини. 

12. За метою здійснення господарська діяльність буває: 

а) виробнича; 

б) некомерційне господарювання; 

в) виконання робіт та надання послуг; 

г) торговельна господарська діяльність. 

13. Ознакою підприємницької діяльності не вважається: 

а) економічна самостійність; 

б) систематичність; 

в) правомірність; 

г) ініціативність. 

14. До методів правового регулювання господарських відносин належать: 

а) метод пропозицій; 

б) метод владних приписів; 

в) метод рекомендацій; 

г) метод порівняльного правознавства. 

15. Ознакою підприємницької діяльності не вважається: 

а) наявність мети – отримання і розподіл прибутку; 

б) тривалий характер; 

в) здійснення її на власний ризик; 

г) ініціативність. 

16. Свобода підприємництва полягає у: 

а) вільному виборі видів підприємницької діяльності, не заборонених законом; 

б) вільному нарахуванні та сплаті податків; 

в) вільному встановленні цін; 

г) вільному залученні природних ресурсів. 

17. Учасниками відносин у сфері господарювання є: 

а) суб’єкти господарювання; 

б) посадові особи органів державної влади; 

в) споживачі; 

г) громадяни – учасники господарського договору. 

18. Не належить до конституційних основ правового господарського порядку в Україні: 

а) непорушність права приватної власності; 

б) свобода господарського договору; 

в) забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності; 

г) взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; 

19. Загальним принципом господарювання в Україні є: 

а) свобода господарського договору; 

б) вільний вибір видів господарської діяльності; 



в) вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; 

г) захист національного товаровиробника. 

20. Не належить до конституційних основ правового господарського порядку в Україні: 

а) забезпечення державою екологічної безпеки; 

б) забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності; 

в) взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; 

г) недоторканність суб’єктів господарювання; 

 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності. 

1. До правових форм здійснення державного керівництва економікою НЕ відноситься: 

а) Програмування. 

б) Нормативне регулювання. 

в) Ліцензування 

г) Управління. 

2. Назвіть структурну частину господарсько-правової норми, в якій зазначаються права 

або обов’язки господарюючих суб’єктів: 

а) Гіпотеза. 

б) Диспозиція. 

в) Диспропорція. 

г) Конструкція. 

3. Не належить до конституційних основ правового господарського порядку в Україні: 

а) захист прав споживачів; 

б) забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності; 

в) добросовісність, справедливість та розумність; 

г) недопущення протиправного позбавлення права власності; 

4. Яка із відповідей є неправильною: «З метою створення сприятливих організаційних та 

економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, 

передбачених законом ...»? 

а) стимулюють інноваційну діяльність; 

б) надають підприємцям земельні ділянки; 

в) надають підприємцям пільги в оподаткуванні; 

г) здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій; 

5. Які із відповідей є неправильними: «З метою створення сприятливих організаційних та 

економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, 

передбачених законом ...»? 

а) звільняють підприємців від сплати ввізного мита; 

б) стимулюють інноваційну діяльність; 

в) сприяють підприємцям в організації інформаційного обслуговування їх діяльності; 

г) надають підприємцям ліцензії. 

6. Ознаками підприємницької діяльності є: 

а) юридична рівність; 

б) самостійність; 

в) ініціативність; 

г) здійснення на власний ризик; 

7. Ознаками підприємницької діяльності є: 

а) періодичність; 

б) мета – одержання і розподіл прибутку; 

в) систематичність; 

г) інноваційність. 

8. Ознаками підприємницької діяльності є: 

а) інноваційність; 

б) мета – одержання і розподіл прибутку; 



в) правомірність; 

г) здійснення на власний ризик; 

9. Загальними принципами господарювання в Україні є: 

а) свобода господарського договору; 

б) обмеження державного регулювання економічних процесів; 

в) вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; 

г) заборона втручання органів державної влади у господарські відносини. 

10. Не є предметом регулювання Господарського кодексу України: 

а) договірні відносини; 

б) організаційно-господарські відносини; 

в) земельні відносини; 

г) внутрішньогосподарські відносини; 

11. Підприємництво здійснюється на основі: 

а) вільного найму підприємцем працівників; 

б) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; 

в) вільного укладення господарського договору; 

г) вільного здійснення конкурентної політики. 

12. Характерною особливістю господарського законодавства є: 

а) системність; 

б) некодифікованість; 

в) всебічність; 

г) комплексний характер. 

13. До актів локального нормотворення господарського законодавства вищої юридичної 

сили належать: 

а) рішення місцевих органів виконавчої влади; 

б) рішення органів місцевого самоврядування; 

в) правила внутрішнього трудового розпорядку; 

г) статут юридичної особи – суб’єкта господарювання. 

14. Господарський кодекс встановлює відповідно до Конституції України правові основи: 

а) господарського правопорядку; 

б) господарських відносин; 

в) господарського управління; 

г) господарської діяльності. 

15. Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом: 

а) правовий акт; 

б) індивідуально-правовий акт; 

в) нормативно-правовий акт; 

г) інший офіційний письмовий документ. 

16. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає: 

а) встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до 

здійснення відстежень результативності регуляторних актів; 

б) публікацію регуляторних актів в офіційних джерелах; 

в) повідомлення про публікацію регуляторного акта; 

г) викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для 

розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього 

регуляторного акта; 

17. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 

господарювання є: 

а) надання цільових інновацій; 

б) закріплення організаційно-правових форм суб’єктів господарювання; 

в) сертифікація та стандартизація; 

г) визначення видів господарської діяльності. 



18. Засобами державного регулювання господарської діяльності є: 

а) закріплення організаційно-правових форм суб’єктів господарювання; 

б) визначення видів господарської діяльності; 

в) державне замовлення; 

г) застосування лімітів; 

д) визначення видів суб’єктів господарювання; 

19. Принципами державної регуляторної політики: 

а) адекватність; 

б) гуманність; 

в) гарантованість; 

г) збалансованість. 

20. Державні регульовані ціни можуть запроваджуватися: 

а) органами місцевого самоврядування; 

б) народними депутатами України; 

в) Мінекономіки України; 

г) державними підприємствами. 

21. Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які: 

а) справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін; 

б) мають істотну соціальну значущість; 

в) належать державним підприємствам; 

г) належать комунальним підприємствам; 

 

 

Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування та 

патентування господарської діяльності. 

 

1. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або відмову у її видачі не 

пізніше ніж через: 

а) три робочих дні з дати надіслання заяви та доданих до неї документів; 

б) один місяць з дати надіслання заяви та доданих до неї документів; 

в) п’ять робочих днів з дати надіслання заяви та доданих до неї документів; 

г) десять робочих днів з дати надіслання заяви та доданих до неї документів. 

2. Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж: 

а) за три робочих дні з дати надходження заяви; 

б) за три робочих дні з моменту прийняття рішення; 

в) за десять робочих днів з моменту прийняття рішення; 

г) за три робочих дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу 

ліцензії; 

3. Строк дії ліцензії: 

а) не може бути меншим як три роки; 

б) не може бути меншим п’яти років; 

в) може бути більше п’яти років; 

г) не може бути більше трьох років. 

4. Яка з названих подій є підставою для переоформлення ліцензії? 

а) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

б) зміни в статуті суб’єкта підприємницької діяльності; 

в) втрата ліцензії; 

г) пошкодження ліцензії. 

5. Який з перелічених видів підприємництва потребує одержання торгового патенту? 

а) надання платних побутових послуг; 

б) пересилання грошових переказів; 



в) надання послуг із перевезення вантажів; 

г) заготівля металобрухту. 

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

повинні міститися такі дані: 

а) відомості про суб’єкта господарювання – заявника; 

б) строк, на який планується дія ліцензії; 

в) вид господарської діяльності на провадження якої заявник має намір отримати ліцензію; 

г) про попередні ліцензії, які видавалися заявникові. 

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

а) невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам; 

б) документи подано не в повному обсязі; 

в) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 

г) недостовірність даних, поданих заявником для видачі ліцензії; 

8. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності НЕ Є 

суб’єкти господарювання, які здійснюють такі види підприємницької діяльності: 

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом 

Міністрів України; 

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 

г) діяльність у сфері грального бізнесу. 

9. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність 

виключно з використанням таких товарів: 

а) хліба та хлібобулочних виробів; 

б) сірників; 

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, 

кормових коренеплодів та картоплі; 

г) паливно-мастильних матеріалів. 

10. Ставка збору за провадження торговельної діяльності на території міста Києва та 

обласних центрів складає: 

а) від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати; 

б) від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати; 

в) від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати; 

г) 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

11. За яким принципом здійснюється видача документів дозвільного характеру 

регіональними та місцевими дозвільними органами? 

а) мовчазної згоди. 

б) організаційної єдності. 

в) обов’язкового мотивування. 

г) обмеження дискреційних повноважень. 

12. З якого року набув чинності Закон України «Про перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності»? 

а) 2006. 

б) 2010. 

в) 2011. 

г) 2012. 

13. У якому році був прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги»? 

а) 2001. 

б) 2006. 

в) 2011. 

г) 2012. 

14. Через скільки днів суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо 

здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності у разі, якщо у 



встановлений Законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено 

документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі? 

а) через 1 день. 

б) через 7 календарних днів. 

в) через 10 робочих днів. 

г) через 14 календарних днів. 

15. Не пізніше якого терміну рішення про анулювання документа дозвільного характеру 

видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання? 

а) 2 робочих дні. 

б) 5 робочих днів. 

в) 10 робочих днів. 

г) 14 календарних днів. 

16. Через скільки днів припиняється дія документа дозвільного характеру після прийняття 

рішення про анулювання такого документу (якщо інше не передбачено законом)? 

а) 2 робочих дня. 

б) 5 робочих днів. 

в) 10 робочих днів. 

г) 14 календарних днів. 

17. На які з нижченаведених документів не поширюється дія Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності»? 

а) висновок державної екологічної експертизи. 

б) ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення. 

в) дозвіл на виготовлення документів страхового фонду. 

г) погодження ввезення металобрухт. 

18. У який термін державний адміністратор має передати заяву та документи, що додаються 

до неї, до регіональних або місцевих дозвільних органів? 

а) у день реєстрації. 

б) у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня. 

в) протягом наступних 5 робочих днів. 

г) протягом не більше ніж 10 робочих днів. 

д) протягом наступного робочого дня. 

19. Виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів 

дозвільного характеру, встановлюються: 

а) дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру. 

б) розмір плати за видачу документа дозвільного характеру. 

в) вичерпний перелік підстав для видачі дубліката документа дозвільного характеру. 

г) вимоги до переліку документів, які подаються для отримання документа дозвільного 

характеру. 

20. Які з нижченаведених органів влади здійснюють нормативно-правове регулювання у 

дозвільній сфері? 

а) Верховна Рада України. 

б) Президент України. 

в) Кабінет Міністрів України. 

г) Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. 

д) Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр». 

 

 

Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції. 

 

1. Яку з наведених нижче дій органів влади можна зарахувати до антиконкурентних дій? 

а) зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання; 



б) встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного регіону країни в інший; 

в) застосування антидемпінгових заходів; 

г) застосування індивідуального режиму ліцензування. 

2. Яка з перелічених дій визнається зловживанням монопольним становищем? 

а) одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управненою стороною у разі 

порушення зобов’язання іншою стороною; 

б) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності 

альтернативних джерел реалізації чи придбання; 

в) відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення 

виставлення акредитива платником; 

г) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує 

зобов’язання. 

3. Яка з наведених нижче дій визнається недобросовісною конкуренцією? 

а) застосування різних цін до рівнозначних угод з суб’єктами господарювання без об’єктивно 

зумовлених причин; 

б) порівняльна реклама; 

в) зумовленість укладання угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових 

зобов’язань; 

г) істотне обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання без 

об’єктивно зумовлених причин. 

4. Монопольним (домінуючим) визнається становище підприємця, частка якого на ринку 

певного товару перевищує ??? відсотків якщо він не доведе, що зазнає значної 

конкуренції: 

а) 15 %; 

б) 25 %; 

в) 35 %; 

г) 50 %. 

5. Вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених законом як недобросовісна 

конкуренція, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до: 

а) десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта 

господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; 

б) трьох відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта 

господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; 

в) одного відсотка доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта 

господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; 

г) п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта 

господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

6. Порушенням законодавства про захист економічної конкуренції вважається: 

а) приховування монопольного становища; 

б) зловживання монопольним становищем; 

в) прагнення до зайняття монопольного становища; 

г) зайняття монопольного становища. 

7. Зловживанням монопольним становищем визнається: 

а) встановлення неузгоджених цін; 

б) встановлення надмірно високих цін; 

в) встановлення низьких цін; 

г) встановлення монопольно високих цін. 

8. Будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям 

у господарській діяльності вважаються: 

а) монопольною конкуренцією; 

б) недобросовісною діловою практикою; 

в) недобросовісною конкуренцією; 



г) нечесною конкуренцією; 

9. Центральним органом державної виконавчої влади, покликаним здійснювати контроль 

за економічною концентрацією є: 

а) Вищий господарський суд; 

б) Антимонопольний комітет; 

в) Кабінет Міністрів; 

г) Монопольне відомство. 

10. За вчинення дій, визначених як зловживання монопольним становищем на підприємця 

накладається штраф у розмірі: 

а) до 1 відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

б) до 5 відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

в) до 10 відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

г) до 3 відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

11. Предметом регулювання діяльності суб’єктів природних монополій відповідно до Закону 

України «Про природні монополії» є: 

а) ціни (тарифи) на товари, що виробляються суб’єктами природних монополій; 

б) доступ споживачів до товарів, що виробляються суб’єктами природних монополій; 

в) умови охорони конкуренції між суб’єктами природних монополій; 

г) вичерпний перелік продукції, що може вироблятися суб’єктами природних монополій. 

12. Вважається, що кожен із двох чи більше суб’єктів господарювання займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними: 

а) лише зароджується конкуренція; 

б) немає конкуренції; 

в) є незначна конкуренція; 

г) є неістотна конкуренція. 

13. Узгодженими діями є: 

а) економічна концентрація капіталів при створенні суб’єкта господарювання; 

б) прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі; 

в) укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі з метою погодження 

конкурентної поведінки; 

г) набуття одним суб’єктом господарювання контролю над іншим 

14. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели або можуть 

призвести до: 

а) недобросовісної конкуренції; 

б) обмеження конкуренції; 

в) усунення конкуренції; 

г) зловживання монопольним становищем; 

15. Дискредитацією господарюючого суб’єкта є поширення у будь-які формі … , пов'язаних з 

особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які 

завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання: 

а) неточних відомостей; 

б) неповних відомостей; 

в) негативних відомостей; 

г) особистих відомостей. 

16. Неправомірними діями у конкуренції щодо комерційної таємниці визнаються її: 

а) неправомірне збирання; 

б) неправомірне використання; 

в) неправомірне вивчення; 



г) неправомірне ознайомлення; 

17. Особи, права яких порушені діями, визначеними законом як недобросовісна конкуренція, 

можуть звернутися із заявою про захист своїх прав протягом шести місяців з дня, коли: 

а) було виявлено порушення їх прав; 

б) вони повинні були дізнатися про порушення своїх прав; 

в) вони дізнались про порушення своїх прав; 

г) відбулося порушення їх прав; 

18. Діяльність суб’єктів природних монополій регулюється у таких сферах: 

а) виробництва алкогольних напоїв; 

б) управління повітряним рухом; 

в) централізованого водопостачання; 

г) діяльності операторів фіксованого зв’язку. 

19. Концентрацією суб’єктів господарювання визнається: 

а) безпосереднє придбання акцій, що забезпечує досягнення 25 відсотків голосів у вищому 

органі управління; 

б) створення суб’єкта господарювання, метою якого є здійснення координації аконкурентної 

поведінки; 

в) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання; 

г) нагляд одним суб’єктом господарювання над іншим; 

20. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які 

стосуються: 

а) встановлення контролю над ринками товарів; 

б) спотворення результатів тендерів; 

в) відмова від придбання товарів; 

г) розподілу ринків чи джерел постачання; 

 

Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю у сфері господарювання. 

1. Загальні засади здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

визначаються: 

а) Господарським кодексом України; 

б) Цивільним кодексом України; 

в) Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності»; 

г) Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»; 

д) Податковим кодексом України. 

2. Соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує 

гранично допустимого рівня – це: 

а) прийнятний ризик; 

б) допустимий ризик; 

в) розумний ризик; 

г) необхідний ризик. 

3. До принципів здійснення державного нагляду (контролю), НЕ ВІДНОСИТЬСЯ: 

а) рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; 

б) гарантування прав суб’єкту господарювання; 

в) підконтрольності органів державного нагляду (контролю) об’єднанням громадян та іншим 

інститутам громадянського суспільства; 

г) відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю). 

4. Залежно від підстав здійснення заходи нагляду (контролю) можна поділити на: 

а) фактичні; 

б) планові; 

в) виїзні; 

г) позапланові; 



д) документальні; 

е) камеральні. 

5. Які з наведених заході нагляду (контролю) можна віднести до специфічних заходів, що 

здійснюються лише органами державної фіскальної (податкової) служби: 

а) фактичні; 

б) планові; 

в) виїзні; 

г) позапланові; 

д) документальні; 

е) камеральні. 

6. За наслідками проведення заходу нагляду (контролю) у разі виявлення порушень вимог 

законодавства складається: 

а) довідка; 

б) доповідна записка; 

в) акт; 

г) постанова; 

д) припис. 

7. Не може бути підставою для здійснення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю): 

а) бажання самого суб’єкта господарювання; 

б) неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової 

звітності; 

в) подання прокурора у випадку обґрунтованої підозри суб’єкта у вчиненні порушення 

господарського законодавства; 

г) обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її 

законних прав (за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його 

проведення). 

8. Для здійснення планового заходу контролю суб’єкт господарювання повинен бути 

письмово повідомлений до здійснення такого заходу: 

а) не пізніше, ніж за 3 днів; 

б) не пізніше, ніж за 5 днів; 

в) не пізніше, ніж за 10 днів; 

г) не пізніше, ніж за 20 днів. 

9. У посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю) 

зазначаються: 

а) найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; 

б) місцезнаходження органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; 

в) тип заходу (плановий або позаплановий); 

г) перелік посадових осіб суб’єкта господарювання, які повинні бути присутні під час 

здійснення заходу, із зазначенням їх посади. 

10. Обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу 

державного нагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень 

вимог законодавства – це: 

а) припис; 

б) акт; 

в) постанова; 

г) наказ. 

 

 

 

 



Модуль 2 

Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин 

 

Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове регулювання легалізації 

та припинення діяльності суб’єктів господарювання. 

1. За змістом повноважень органи юридичної особи – суб’єкта господарювання поділяються 

на: 

а) одноосібні і колегіальні; 

б) призначувані і виборні; 

в) загальні і спеціальні; 

г) органи, які формують волю юридичної особи і органи, які виконують (реалізують) волю 

юридичної особи; 

2. Суб’єктами господарювання в Україні не вважаються: 

а) юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України; 

б) фізичні особи – підприємці; 

в) об’єднання підприємств; 

г) відокремлені структурні підрозділи підприємств; 

3. Державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців здійснюють: 

а) секретар районної адміністрації міста; 

б) секретар виконавчого комітету місцевої ради; 

в) державний реєстратор; 

г) районні адміністрації. 

4. Державну реєстрацію юридичних осіб здійснюють: 

а) банківські установи України; 

б) виконавчі комітети районних у містах рад; 

в) секретарі виконавчих комітетів міських рад; 

г) державний реєстратор; 

5. Підставами відмови у державній реєстрації юридичної особи є: 

а) недоцільність створення; 

б) недотримання строку подачі документів для реєстрації; 

в) порушення порядку створення юридичної особи; 

г) неподання всіх необхідних документів. 

6. Строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати: 

а) два календарних дні; 

б) три робочих дні; 

в) два робочі дні; 

г) три календарних дні. 

7. Строк державної реєстрації юридичної особи – суб’єкта господарювання не повинен 

перевищувати: 

а) два робочих дні; 

б) десять робочих днів; 

в) три робочих дні; 

г) три календарних дні. 

8. Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється: 

а) державною адміністрацією; 

б) виконкомом селищної ради; 

в) виконкомом міської ради; 

г) державною реєстраційною службою; 

9. Хто забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців? 

а) секретар виконавчого комітету місцевої ради; 

б) державний адміністратор; 



в) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

реєстрації; 

г) районні адміністрації. 

10. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть: 

а) державні реєстратори; 

б) заявники; 

в) керівники; 

г) засновники; 

11. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку: 

а) виключний рахунок; 

б) розрахунковий рахунок; 

в) поточний рахунок; 

г) попередній рахунок. 

12. Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про 

рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом 

щодо припинення юридичної особи: 

а) примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників про 

припинення юридичної особи; 

б) примірник оригіналу установчого документу; 

в) нотаріально засвідчену копію установчих документів; 

г) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору; 

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

а) власності; 

б) управління; 

в) господарського відання; 

г) оперативно-господарського використання; 

14. Суб’єкт господарювання може бути утворений шляхом: 

а) реорганізації діючого суб’єкта господарювання; 

б) відновлення діяльності попереднього суб’єкта господарювання; 

в) утворення філій і представництв юридичної особи – суб’єкта господарювання; 

г) заснування нового суб’єкта господарювання; 

15. Установчими документами суб’єкта господарювання є: 

а) свідоцтво про державну реєстрацію; 

б) установчий договір; 

в) рішення про його утворення; 

г) статут; 

16. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи – суб’єкта 

господарювання є: 

а) використання у найменуванні юридичної особи історичного державного найменування; 

б) невідповідність суб’єкта господарювання ліцензійним умовам; 

в) наявність обмежень для заняття відповідних посад для осіб, які вказані як посадові особи 

органу управління суб’єкта господарювання; 

г) невідповідність установчих документів вимогам закону; 

17. Які із відповідей є НЕПРАВИЛЬНИМИ: «Підприємницька діяльність припиняється ...»? 

а) з власної ініціативи підприємця; 

б) у разі закінчення строку дії ліцензії; 

в) у разі закінчення дії торгового патенту; 

г) у разі подання завідомо неправдивих відомостей. 

18. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації державному реєстратору подаються такі документи: 

а) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи; 



б) довідку органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості; 

в) довідку органу внутрішніх справ про знищення печатки; 

г) довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості із сплати 

податків, зборів; 

19. Суб’єкти господарської діяльності – це: 

а) громадяни, підприємницькі товариства та об’єднання  підприємств; 

б) фізичні особи та юридичні особи; 

в) господарські організації та фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність та 

зареєстровані відповідно до закону як підприємці; 

г) фізичні особи, товариства та установи. 

20. Ознаки суб’єкта господарської (підприємницької) діяльності: 

а) суб’єкти господарювання мають відокремлене майно; 

б) відповідальність за своїми зобов’язаннями суб’єкти господарювання несуть в межах 

відокремленого майна, крім випадків, передбачених законодавством; 

в) має печатку; 

г) необхідною умовою здійснення господарської  діяльності є відкриття рахунків у банку. 

 

Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види підприємств. 

1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі: 

а) приватної власності; 

б) особистої власності; 

в) індивідуальної власності; 

г) спільної власності. 

2. Підприємство не може мати у своєму складі: 

а) юридичних осіб; 

б) некомерційних одиниць; 

в) фізичних осіб; 

г) відокремлених структурних підрозділів. 

3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі: 

а) статуту; 

б) засновницького договору; 

в) положення; 

г) установчого документа; 

4. Підприємство визнається підприємством з іноземною інвестицією, якщо в його 

статутному фонді іноземна інвестиція становить: 

а) не менш як десять відсотків; 

б) хоча б десять відсотків; 

в) більш як десять відсотків; 

г) перевищує десять відсотків. 

5. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємств визначаються їх: 

а) положеннями; 

б) статутами; 

в) наказами; 

г) установчими документами. 

6. Порядок розподілу та використання прибутку (доходу) казенного підприємства 

визначається: 

а) фінансовим планом; 

б) установчим документом; 

в) статутом; 

г) положенням; 

7. Казенне підприємство створюється за рішенням: 

а) центрального органу виконавчої влади з питань економіки. 



б) органу, до сфери управління якого входить казенне підприємство; 

в) Прем’єр Міністра України; 

г) Кабінету Міністрів України; 

8. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства встановлюється: 

а) рішенням виконавчого комітету; 

б) постановою Кабінету Міністрів України; 

в) відповідним місцевим головою. 

г) відповідною місцевою радою; 

9. Чисельність членів виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж: 

а) 3 особи; 

б) 5 осіб; 

в) 1 особа. 

г) 10 осіб; 

10. Підприємство об’єднання громадян, релігійної організації може діяти: 

а) і як унітарне, і як корпоративне; 

б) як унітарне, або як корпоративне; 

в) законом не визначено. 

г) лише як унітарне; 

11. Формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації 

товарної сільськогосподарської продукції є: 

а) господарство фермерів; 

б) селянське фермерське господарство; 

в) господарство фермерів і селян. 

г) фермерське господарство; 

12. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної 

власності: 

а) кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства; 

б) лише одного громадянина, особи без громадянства, іноземця; 

в) громадян, особи без громадянства, іноземця та суб’єктів господарювання – юридичних 

осіб; 

г) суб’єктів господарювання – юридичних осіб 

13. За метою створення підприємства поділяються на: 

а) некомерційні; 

б) унітарні; 

в) корпоративні; 

г) комерційні. 

14. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в 

Україні підприємства можуть діяти у двох організаційних формах: 

а) малі; 

б) унітарні. 

в) середні; 

г) корпоративні; 

15. Підприємство визнається дочірнім, у випадках якщо між ним та іншим підприємством 

існує така залежність: 

а) проста; 

б) домінуюча; 

в) вирішальна. 

г) виключна; 

16. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством: 

а) особисто; 

б) безпосередньо; 

в) за допомогою представника; 



г) через уповноважені ним органи. 

17. До підприємств колективної власності належать: 

а) виробничі кооперативи. 

б) приватні підприємства двох і більше засновників; 

в) підприємства релігійних організацій; 

г) господарські товариства; 

18. Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими 

принципами: 

а) участь в розподілі прибутку кооперативу відповідно до розміру частки у статутному 

капіталі; 

б) участь в розподілі прибутку відповідно до розміру частки у статутному капіталі та трудової 

участі. 

в) залежність від органу, до сфери якого входить кооператив; 

г) особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства; 

19. Унітарними є підприємства: 

а) виробничі кооперативи; 

б) державні підприємства; 

в) господарські товариства; 

г) засновані на власності релігійної організації; 

20. До корпоративних належать такі підприємства: 

а) державне комерційне підприємство; 

б) господарське товариство; 

в) підприємство об’єднання громадян; 

г) корпоратизоване державне підприємство; 

 

Тема 8. Господарські товариства. 

 

1. 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, є: 

а) товариством з додатковою відповідальністю; 

б) командитним товариством; 

в) повним товариством; 

г) публічним акціонерним товариством; 

2. 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, є: 

а) повним товариством; 

б) товариством з додатковою відповідальністю; 

в) командитним товариством; 

г) товариством з обмеженою відповідальністю. 

3. 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, а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами, є: 

а) командитним товариством; 

б) товариством з обмеженою відповідальністю; 

в) повним товариством; 

г) товариством з додатковою відповідальністю; 



4. Повними учасниками якого господарського товариства можуть бути лише особи, 

зареєстровані як суб’єкти підприємництва? 

а) командитного товариства; 

б) повного товариства; 

в) товариства з додатковою відповідальністю; 

г) приватного акціонерного товариства; 

5. За зобов’язаннями, що виникли відповідно до установчого договору, засновники 

господарського товариства несуть: 

а) солідарну відповідальність; 

б) додаткову відповідальність; 

в) повну відповідальність; 

г) необмежену відповідальність; 

д) спільну відповідальність. 

6. Засновницький договір є установчим документом: 

а) повного товариства; 

б) товариства з обмеженою. відповідальністю; 

в) публічного акціонерного товариства; 

г) товариства з додатковою відповідальністю. 

7. Найменування господарського товариства не може вказувати на належність товариства 

до: 

а) органів місцевого самоврядування; 

б) органів страхування; 

в) органів, наділених господарською компетенцією; 

г) органів, що мають владні повноваження; 

8. У господарському товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, 

встановленому установчими документами, але не менше: 

а) 25 відсотків статутного фонду; 

б) 100 мінімальних розмірів заробітних плат; 

в) 50 відсотків статутного фонду; 

г) 50 відсотків фонду розвитку виробництва. 

9. Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його 

майна при ліквідації, розподіляються між учасниками товариства у ___ строк після 

опублікування інформації про його ліквідацію: 

а) шестимісячний; 

б) річний; 

в) місячний; 

г) двохтижневий. 

10. При недостатності майна учасника повного товариства для покриття боргів за 

зобов’язаннями кредитори можуть вимагати у встановленому порядку: 

а) тимчасового зупинення діяльності товариства; 

б) виконання зобов’язання товариством; 

в) виділення частки учасника-боржника; 

г) виключення учасника з товариства. 

11. Вклад учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути повернутий йому 

повністю або частково у натуральній формі: 

а) на вимогу товариства за згодою ревізійної комісії товариства; 

б) за згодою учасників, які в сукупності володіють не менш 10 відсотками голосів; 

в) на вимогу ради товариства за згодою органу, до сфери управління якого входить 

товариство. 

г) на вимогу учасника та за згодою товариства; 

12. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження 

на зборах: 



а) голові товариства; 

б) правлінню товариства; 

в) іншому учаснику товариства; 

г) представнику іншого учасника товариства; 

13. Про проведення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю учасники 

повідомляються передбаченим статутом способом із зазначенням: 

а) учасників, які не можуть взяти участь у загальних зборах; 

б) орієнтовного часу протягом якого будуть тривати збори; 

в) порядку денного; 

г) місця і часу проведення зборів; 

14. Рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 

50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства, з такого питання: 

а) про припинення діяльності товариства; 

б) про встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів; 

в) про створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв; 

г) про виключення учасника з товариства; 

15. Учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути виключено з товариства, 

якщо він: 

а) не з’являється на загальні збори товариства; 

б) не бажає брати участі в діяльності виконавчого органу товариства; 

в) своїми діями перешкоджає досягненню цілей товариства; 

г) неналежним чином виконує свої обов’язки; 

16. Ведення справ повного товариства може здійснюватися: 

а) виконавчим органом товариства; 

б) одним із учасників, який виступає від імені товариства; 

в) всіма учасниками; 

г) посадовими особами органів управління товариства. 

17. Вкладники командитного товариства мають право: 

а) вчиняти правочини від імені товариства; 

б) переважного отримання дивідендів; 

в) обирати та бути обраними до органів управління товариства; 

г) вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства; 

18. Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому 

установчим документом товариства та законом: 

а) брати участь в управлінні товариством; 

б) виконувати рішення загальних зборів товариства; 

в) розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства; 

г) одержувати інформацію про діяльність товариства; 

19. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю належить: 

а) виключення учасника із товариства; 

б) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства; 

в) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті 

товариства; 

г) розподіл прибутків та збитків товариства; 

20. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить: 

а) 1250 мінімальних розмірів заробітних плат; 

б) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) 100 мінімальних розмірів заробітних плат; 

г) законом не встановлений. 



21. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства повинно бути 

зроблено не менш як за ___ до дня скликання загальних зборів: 

а) 30 днів; 

б) 60 днів; 

в) 45 днів; 

г) місяць; 

22. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 

___ акціонерів: 

а) 250; 

б) 150; 

в) 100; 

г) 50; 

23. Протокол загальних зборів акціонерного товариства підписується: 

а) усіма акціонерами, присутніми на зборах; 

б) уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

в) головою виконавчого органу товариства; 

г) головуючим і секретарем загальних зборів; 

24. Позачергові збори акціонерного товариства скликаються у таких випадках: 

а) якщо цього вимагають акціонери, які в сукупності володіють не менш як 10 відсотками 

голосів; 

б) при наявності обставин, вказаних у засновницькому договорі товариства; 

в) в разі необхідності вчинення значного правочину; 

г) в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом; 

25. Членами ревізійної комісії акціонерного товариства не можуть бути: 

а) акціонери товариства; 

б) акціонери, які володіють значною часткою; 

в) члени правління акціонерного товариства; 

г) корпоративний секретар; 

 

Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців та інших суб’єктів 

господарювання. 

1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, 

що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо: 

а) інше не встановлено законом; 

б) інше не встановлено актом Президента України; 

в) це прямо передбачено законом; 

г) інший порядок не встановлений Кабінетом Міністрів України. 

2. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, 

що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо: 

а) зазначене випливає із звичаїв ділового обороту; 

б) це прямо передбачено у договорі; 

в) це прямо передбачено законом; 

г) інше не випливає із суті відносин. 

3. Вставте пропущене слово у наступне законодавче положення: «Протягом __ років після 

визнання фізичної особи – підприємця банкрутом ця особа не може бути зареєстрована як 

фізична особа-підприємець, придбавати майно або грошові кошти у кредит, укладати 

договір поруки, передавати майно у заставу»: 

а) шести; 

б) семи; 

в) п’яти. 

г) трьох; 



4. Вставте пропущене слово у наступне законодавче положення: «Іноземці та особи без 

громадянства при здійсненні __ діяльності в Україні користуються такими самими 

правами і мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, якщо інше не передбачено 

Господарським кодексом України, іншими законами»: 

а) виробничої; 

б) торговельної; 

в) господарської; 

г) будь-якої. 

5. Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка: 

а) досягла 18 річного віку; 

б) досягла 16 річного віку і отримала згоду батьків (піклувальників); 

в) усвідомлює значення своїх дій; 

г) бажає займатися підприємницькою діяльністю. 

6. Не мають права займатися підприємницькою діяльністю: 

а) депутати; 

б) працівники державних підприємств; 

в) працівники державних установ; 

г) службові особи органів нагляду (контролю) за здійсненням господарської діяльності; 

7. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, 

що регулюють підприємницьку діяльність: 

а) суб’єктів господарювання; 

б) посадових осіб; 

в) депутатів; 

г) юридичних осіб; 

8. Фізична особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, 

пов’язаними з підприємницькою діяльністю, своїм особистим майном і: 

а) частиною спільного майна подружжя; 

б) часткою у праві спільної сумісної власності подружжя; 

в) усім майном подружжя; 

г) майном іншого з подружжя. 

9. Не допускається звернення стягнення на паливо належне фізичній особі-підприємцеві, 

потрібне для обігрівання приміщень протягом: 

а) 1 року; 

б) 1 місяця; 

в) 6 місяців; 

г) 3 місяців. 

10. За проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця справляється 

реєстраційний збір у такому розмірі: 

а) три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

б) два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) чотири неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) не справляється реєстраційний збір. 

11. Строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати ___ з 

дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця: 

а) два робочих дні; 

б) два календарних дні; 

в) три робочих дні; 

г) три календарних дні; 

12. Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) 

заявнику: 



а) свідоцтво про державну реєстрацію; 

б) виписка з Єдиного державного реєстру; 

в) витяг з Єдиного державного реєстру; 

г) примірник оригіналу установчих документів з відміткою про державну реєстрацію. 

13. Визначте правильні законодавчі положення щодо права фізичної особи на здійснення 

підприємницької діяльності: 

а) право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична 

особа з повною цивільною дієздатністю; 

б) право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має будь-яка 

фізична особа; 

в) право на здійснення господарської діяльності, яку не заборонено законом, має будь-яка 

фізична особа; 

г) право на здійснення некомерційної господарської діяльності, яку не заборонено законом, 

має будь-яка фізична особа; 

14. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: 

а) безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; 

б) безпосередньо як підприємець або через комунальне підприємство, що ним створюється; 

в) виключно через приватне підприємство, що ним створюється; 

г) без права залучення найманої праці; 

15. Громадянин-підприємець зобов’язаний: 

а) у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів 

господарської діяльності; 

б) вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог колективного 

договору; 

в) своєчасно надавати органам місцевого самоврядування декларацію про майновий стан і 

доходи; 

г) не допускати добросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-конкурентного 

законодавства; 

д) забезпечувати високу якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються. 

 

Тема 10. Правове регулювання відносин власності у сфері господарювання 

1. Які правомочності складають основний зміст права власності? 

а) Право володіння. 

б) Право володіння, користування і розпорядження майном. 

в) Право оперативного управління. 

г) Право розпорядження. 

2. Суб’єкт господарювання не може володіти майном на підставі такого правового титулу: 

а) Право власності. 

б) Право повного господарського відання. 

в) Право оперативного використання. 

г) Право оперативного управління. 

3. Суб’єктами права комунальної власності є: 

а) Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах. 

б) Районні державні адміністрації. 

в) Сільради. 

г) Органи виконавчої влади. 

4. Не можуть бути об’єктами передачі з державної до комунальної власності такі 

підприємства. 

а) Орендні. 

б) Унітарні. 

в) Державні. 

г) Казенні. 



5. Назвіть форми власності за Конституцією України. 

а) Державна, комунальна, приватна. 

б) Загальнодержавна, комунальна, колективна. 

в) Муніципальна, кооперативна, приватна. 

г) Державна, колективна, приватна. 

6. До нематеріальних активів належать: 

а) природні ресурси; 

б) права користування землею; 

в) атмосферне повітря; 

г) духовні цінності, ікони. 

7. До основних фондів належать: 

а) матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності протягом одного року; 

б) матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності протягом періоду, 

який перевищує один рік; 

в) матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності протягом періоду, 

який перевищує шість місяців; 

г) матеріальні цінності, які є основними, найважливішими у господарській діяльності 

окремого суб’єкта господарювання. 

8. До оборотних засобів належать: 

а) інструменти; 

б) паливо; 

в) машини; 

г) грошові кошти. 

9. Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним: 

а) на праві власності; 

б) на праві господарського відання; 

в) на праві оперативного управління; 

г) на праві оперативного використання. 

10. Володіння корпоративними правами: 

а) в усіх випадках є підприємницькою діяльністю; 

б) не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством; 

в) в усіх випадках не є підприємницькою діяльністю; 

г) є діяльністю по наданню послуг. 

11. Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх 

господарська діяльність, становить: 

а) право оперативного використання; 

б) право власності; 

в) право володіння; 

г) право користування. 

12. До корпоративних прав у сфері господарювання належать: 

а) право на укладення засновницького договору; 

б) право на вибір організаційно-правової форми суб’єкта господарювання; 

в) право на вступ до господарського товариства. 

г) право на одержання частини прибутку суб’єкта господарювання (дивіденду); 

13. До спеціальних фондів суб’єкта господарювання належить: 

а) основні фонди; 

б) оборотні фонди; 

в) товари. 

г) фонд розвитку виробництва; 

14. До спеціальних фондів суб’єкта господарювання належить: 

а) основні фонди; 

б) товари; 



в) оборотні фонди; 

г) амортизаційний фонд; 

15. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується: 

а) патентом; 

б) свідоцтвом; 

в) ліцензією; 

г) інструкцією; 

16. 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: 

а) будь-яке майно; 

б) майно, що неефективно використовується; 

в) майно, що використовується не за призначенням; 

г) майно, що не використовується; 

17. Приватизації не підлягають: 

а) казенні підприємства; 

б) об’єкти, що належать до природних монополій; 

в) об’єкти, що мають загальнодержавне значення; 

г) об’єкти зі стабільним рівнем доходу 

18. Суб’єкти господарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси 

в порядку: 

а) обмеженого природокористування; 

б) спеціального природокористування; 

в) ліцензованого природокористування; 

г) загального природокористування; 

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

власність земля разом із: 

а) закритими водоймами; 

б) ділянками гір; 

в) ділянками лісів; 

г) відкритими водоймами; 

20. До організаційно-установчих повноважень власника належать: 

а) давати згоду на відчуження належного йому майна; 

б) визначати склад і компетенцію органів управління, заснованих ним суб’єктів 

господарювання; 

в) укладати договори щодо належного йому майна; 

г) засновувати господарські організації; 

 

  



Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. Господарський договір 

1. Оферта – це: 

а) пропозиція укласти договір, 

б) прийняття пропозиції укласти договір, 

в) відмова від пропозиції укласти договір, 

г) строк для відповіді на пропозицію укласти договір. 

2. Умови, без погодження яких господарський договір не вважається укладеним, 

називаються: 

а) Законними. 

б) Істотними. 

в) Звичайними. 

г) Важливими. 

3. Гарантом може виступати: 

а) Фізична особа-підприємець. 

б) Будь-яка юридична особа. 

в) Фізична особа або банк. 

г) Банк, інша фінансова установа, страхова організація. 

4. Яка з названих умов договору не належить до істотних умов господарського договору? 

а) предмет договору; 

б) форс-мажорні обставини; 

в) ціна; 

г) строк дії договору. 

5. Яке з наведених тверджень є юридично правильним? 

а) усно можуть вчинятися правочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 

б) усно можуть вчинятися правочини за згодою сторін; 

в) усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх 

вчинення; 

г) усно можуть вчинятися правочини, якщо між сторонами існують довгострокові відносини. 

6. Яке з наведених тверджень відповідає вимогам закону? 

а) договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов 

договору; 

б) договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з основних умов договору; 

в) договір є укладеним, якщо сторони підписали попередній договір; 

г) договір є укладеним, якщо сторони підписали протокол про наміри. 

7. Гарантія діє: 

а) протягом строку, на який вона видана; 

б) протягом одного року; 

в) протягом шести місяців; 

г) протягом трьох місяців. 

8. Яке з наведених тверджень є юридично правильним? 

а) кредитор має права користуватися річчю, яку він притримує у себе; 

б) кредитор не має права користуватися річчю, яку він притримує у себе; 

в) кредитор має право користуватися річчю, яку він притримує у себе, у разі попередження 

про це боржника; 

г) кредитор має право розпоряджатися річчю, яку він притримує у себе. 

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

а) договір; 

б) застава; 

в) статут; 

г) акцепт. 

10. Засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним користувачеві 

для здійснення підприємницької діяльності – це: 



а) гарантія; 

б) оренда; 

в) консигнація; 

г) контрактація. 

11. Договір, за яким одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити 

певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без 

виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони, називається: 

а) одностороннім; 

б) двостороннім;  

в) реальним;  

г) консенсуальним.  

12. Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж 

товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, 

називається: 

а) одностороннім; 

б) публічним;  

в) реальним;  

г) консенсуальним. 

13. Згідно зі статтею 183 ГК України, держава в особі Кабінету Міністрів України виступає 

гарантом за зобов'язаннями: 

а) контрагентів Кабінету Міністрів України; 

б) державних замовників; 

в) акцептантів Кабінету Міністрів України; 

г) державних оферентів. 

14. Господарський договір, недійсність якого встановлена законом, називається: 

а) оспорюваним;  

б) нікчемним; 

в) сумнівним; 

г) проблемним. 

15. Згідно зі ст. 215 Цивільного кодексу України недійсним вважається договір: 

а) укладений в усній формі;  

б) не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; 

в) укладений з особою, яка не має громадянства жодної держави; 

г) не скріплений печатками сторін. 

16. Грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок 

належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на 

забезпечення його виконання, називається: 

а) авансом;  

б) завдатком; 

в) заставою; 

г) гарантією. 

17. Основними видами господарських зобов’язань є: 

а) майново-господарські зобов’язання та організаційно-господарські зобов’язання; 

б) майново-господарські зобов’язання; 

в) майново-господарські зобов’язання, соціально-комунальні та організаційно-господарські 

зобов’язання; 

г) майново-господарські зобов’язання податкові зобов’язання та організаційно-господарські 

зобов’язання; 

18. В який строк розглядається протокол розбіжностей до договору? 

а) в 14-денний строк з дня його одержання; 

б) в 20-денний строк з дня його одержання; 

в) місячний строк з дня його одержання; 



г) в 10-денний строк з дня його одержання; 

19. Якщо господарське зобов’язання визнано недійсним як таке, що вчинено з метою, яка 

завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру в обох 

сторін – у разі виконання зобов’язання обома сторонами до винних застосовується: 

а) одностороння реституція; 

б) двостороння реституція; 

в) на користь сторони, яка пізніше дізналася про протиправність правочину за рішенням суду 

стягується все одержане другою стороною за зобов’язанням. 

г) в дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за зобов’язанням, а у разі 

виконання зобов’язання однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все 

одержане нею, а також все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. 

20. Договірна неустойка може бути встановлена: 

а) в необмеженому розмірі за рішенням сторін; 

б) не більше 1 % за кожен день прострочення виконання; 

в) не більше 3 % за кожен день прострочення виконання; 

г) не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла 

у період, за який сплачується пеня. 

 

Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання. 

1. До якого виду господарсько-правових санкцій належить відмова покупця від прийняття 

і сплати товару неналежного асортименту? 

а) Горизонтальних. 

б) Вертикальних. 

в) Оперативно-господарських. 

г) Адміністративно-господарських. 

2. Неустойка, що стягується окремо від відшкодування збитків, називається: 

а) заліковою, 

б) альтернативною, 

в) виключною, 

г) штрафною. 

3. За яких умов потерпіла сторона має право на відшкодування збитків? 

а) незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; 

б) якщо це передбачено законом; 

в) якщо це передбачено договором; 

г) якщо це передбачено законом і договором. 

4. Яке з наведених положень відповідає вимогам закону? 

а) господарський договір може містити застереження щодо виключення або обмеження 

відповідальності виробника продукції; 

б) у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження 

відповідальності виробника продукції; 

в) господарський договір може містити застереження щодо виключення або обмеження 

відповідальності виробника продукції, якщо це передбачено законом; 

г) господарський договір може містити застереження щодо обмеження відповідальності 

виробника продукції. 

5. Яка з перелічених обставин є підставою для звільнення від господарсько-правової 

відповідальності? 

а) порушення зобов’язань контрагентами правопорушника; 

б) рішення уряду про обмеження торговельних відносин з країною боржника; 

в) відсутність у боржника необхідних коштів; 

г) відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів. 

6. Коли припиняється нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання 

зобов’язання? 



а) через три місяця від дня, коли зобов’язання мало бути виконано 

б) через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано; 

в) через п’ять місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано; 

г) через місяць від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 

7. До суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути застосовані лише ті 

оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено: 

а) законом; 

б) договором; 

в) адміністративним актом; 

г) законом і договором. 

8. Оперативно-господарські санкції застосовуються: 

а) судом; 

б) державною виконавчою службою; 

в) самими сторонами зобов’язання; 

г) приватними та державними охоронними фірмами. 

9. Для застосування яких господарсько-правових санкцій необхідний повний склад 

правопорушення (протиправна поведінка; наявність збитків; причинний зв’язок між 

першим і другим; вина порушника)? 

а) відшкодування збитків; 

б) господарсько-адміністративний штраф; 

в) сплата неустойки; 

г) оперативно-господарські санкції. 

10. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені: 

а) договором; 

б) виключно законами; 

в) сторонами зобов’язання в односторонньому порядку; 

г) суддею господарського суду. 

11. Застосування до порушника антидемпінгових заходів належить до: 

а) штрафних санкцій;  

б) оперативно-господарських санкцій; 

в) адміністративно-господарських санкцій; 

г) грошових санкцій. 

12. За загальним правилом адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані 

до суб'єкта господарювання з дня порушення не пізніш як через: 

а) 3 місяці;  

б) 6 місяців; 

в) 1 рік; 

г) 3 роки. 

13. Для застосування яких господарсько-правових санкцій необхідний повний склад 

правопорушення (протиправна поведінка, наявність збитків, причинний зв’язок між 

першим і другим, вина правопорушника)? 

а) сплата неустойки; 

б) господарсько-адміністративний штраф; 

в) відшкодування збитків; 

г) оперативно-господарські санкції; 

14. В яких випадках суб’єкт господарювання не відповідає за шкоду, яку він заподіяв? 

а) у разі відсутності на ринку потрібних для виконані зобов’язання товарів. 

б) у разі відсутності у боржника необхідних коштів. 

в) якщо доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення 

господарського правопорушення; 

г) несе відповідальність в будь-якому випадку. 



15. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг), 

якщо хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного 

сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або 

виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за 

рахунок державного кредиту стягується штраф у розмірі: 

а) 10 відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); 

б) 20 відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); 

в) 25 відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); 

г) 50 відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). 

16. Проценти на неустойку: 

а) нараховуються; 

б) не нараховуються; 

в) не нараховуються, якщо це передбачено договором. 

г) нараховуються, якщо про це записано в договорі. 

17. Штрафом є неустойка, що обчислюється у: 

а) відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання; 

б) фіксованій сумі, яка не залежить від вартості знищеного пошкодженого майна; 

в) фіксованій сумі від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання; 

г) відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового, зобов’язання за кожен день 

прострочення виконання. 

18. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконанні зобов’язання, якщо інше не 

встановлено законом або договором, припиняється через: 

а) один місяць від дня, коли зобов’язання мало бути виконано; 

б) три місяці від дня, коли зобов’язання мало бути виконано; 

в) шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 

г) один рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. 

19. Одним із видів оперативно-господарських санкцій є: 

а) відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином або достроково 

виконано боржником без згоди другої сторони; 

б) відшкодування збитків; 

в) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує 

зобов'язання. 

г) зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання. 

20. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися стороною, яка потерпіла від 

правопорушення: 

а) у позасудовому порядку та без попереднього пред’явлення претензії порушнику 

зобов’язання; 

б) у позасудовому порядку, але з попереднім пред’явленням претензії порушнику 

зобов’язання; 

в) у претензійному порядку. 

г) лише після того, як буде винесене рішення суду по спору. 

 

Тема 13. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом. 

1. Боржник визнається банкрутом: 

а) Загальними зборами засновників організації-боржника. 

б) Господарським судом. 

в) Ліквідаційною комісією. 

г) Арбітражним керуючим. 

2. Банкрутом не може бути визнано: 

а) Благодійну організацію. 

б) Закрите акціонерне товариство. 



в) Виробничий кооператив. 

г) Казенне підприємство. 

3. Організація і проведення зборів кредиторів здійснюється: 

а) Уповноваженими організаціями. 

б) Арбітражним керуючим. 

в) Комітетом кредиторів. 

г) Господарським судом. 

4. Банкрутом вважається боржник, стосовно якого: 

а) господарський суд виніс рішення про визнання його банкрутом; 

б) господарський суд розпочав провадження у справі про банкрутство; 

в) суд виніс рішення про конфіскацію його майна; 

г) прийнято рішення про накладання арешту на його майно. 

5. У справах про банкрутство боржником визнається суб’єкт, неспроможний виконати 

грошові зобов’язання протягом: 

а) одного місяця; 

б) двох місяців; 

в) трьох місяців; 

г) шести місяців. 

6. Справу про банкрутство порушує господарський суд, якщо безспірні вимоги кредитора 

до боржника сукупно складають: 

а) не менше 200 мінімальних розмірів заробітної плати; 

б) не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати; 

в) не менше 400 мінімальних розмірів заробітної плати; 

г) не менше 500 мінімальних розмірів заробітної плати. 

7. У разі ліквідації банкрута в першу чергу задовольняються вимоги: 

а) щодо податків і зборів; 

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою; 

в) вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута; 

г) вимоги привілейованих акціонерів. 

8. Яке з наведених положень відповідає вимогам закону? 

а) санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців, який може бути продовжений ще 

до шести місяців; 

б) санація вводиться на строк не більше десяти місяців, який може бути продовжений ще до 

шести місяців; 

в) санація вводиться на строк не більше шести місяців, який може бути продовжений ще до 

дванадцяти місяців; 

г) санація вводиться на строк не більше вісімнадцяти місяців, який може бути продовжений 

ще до шести місяців. 

9. Яка з перерахованих процедур не є судовою процедурою, що застосовується до боржника: 

а) мирова угода; 

б) санація підприємства боржника; 

в) ліквідація підприємства боржника; 

г) реорганізація підприємства боржника. 

10. Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про 

банкрутство має: 

а) виключно боржник; 

б) виключно кредитор; 

в) боржник і кредитор; 

г) прокурор. 

11. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура банкрутства: 

а) санація; 

б) дерегуляція; 



в) поділ; 

г) злиття. 

12. Сторонами у процедурі банкрутства є: 

а) договірні сторони;  

б) конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів) та боржник (банкрут); 

в) представники кредиторів; 

г) банкрут і арбітражний керуючий. 

13. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів в процедурі банкрутства: 

а) не нараховується неустойка (штраф, пеня); 

б) не нараховується заробітня плата; 

в) нараховується неустойка; 

г) переривається перебіг позовної давності. 

14. Вимоги кредиторів у процедурі банкрутства вважаються погашеними: 

а) щодо яких досягнуто згоди про припинення; 

б) не задоволені за недостатністю майна; 

в) не задоволені через заперечення ліквідаційної комісії; 

г) у задоволенні яких відмовлено боржником. 

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

а) підприємницька діяльність банкрута завершується; 

б) припиняється нарахування неустойки по всіх видах заборгованості банкрута; 

в) скасовується арешт, накладений на майно банкрута; 

г) погашаються усі вимоги, що не були пред’явлені до банкрута; 

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

такі вимоги: 

а) витрати на публікацію інформації про порядок продажу майна банкрута; 

б) вимоги щодо сплати податків і зборів; 

в) витрати на оплату судового збору; 

г) вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду 

підприємства; 

17. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» діє у редакції: 

а) у 2010 р.; 

б) у 2000 р.; 

в) у 2011 р.; 

г) у 1999 р. 

18. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура банкрутства: 

а) перетворення;  

б) дерегуляція; 

в) мирова угода; 

г) оферта. 

19. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться строком: 

а) до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, 

необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) 

сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п’ятнадцяти 

місяців; 

б) до закінчення збору врожаю; 

в) до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, 

необхідного для реалізації (вирощеної, виробленої та переробленої) сільськогосподарської 

продукції; 

г) на шість місяців. 

20. Розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор призначаються: 

а) комітетом кредиторів; 



б) загальними зборами кредиторів; 

в) господарським судом; 

г) державним органом з питань банкрутства. 

 

 

Тема 14. Захист законних прав та інтересів суб’єктів господарських правовідносин. 

1. Систему господарських судів в Україні складають: 

а) Верховний суд України, обласні господарські суди, районні господарські суди. 

б) Вищий господарський суд, регіональні апеляційні господарські суди, обласні господарські 

суди, господарські суди міст Києва та Севастополя. 

в) Вищий господарський суд, регіональні апеляційні господарські суди, обласні господарські 

суди. 

г) Вищий господарський суд, обласні господарські суди, районні господарські суди, 

господарські суди міст Києва та Севастополя. 

2. В Україні створено ___ апеляційних господарських судів: 

а) 24. 

б) 11. 

в) 8. 

г) 9. 

3. Який із нижче названих спорів не підвідомчий господарському суду: 

а) Про банкрутство. 

б) Переддоговірні спори. 

в) Про захист прав споживачів. 

г) Які виникають при виконанні господарських договорів. 

4. Перегляд у касаційному порядку рішень господарських судів належить до компетенції: 

а) місцевих господарських судів; 

б) апеляційних господарських судів; 

в) Вищого господарського суду; 

г) Вищого господарського суду і апеляційних судів. 

5. До повноважень третейських судів належить розгляд: 

а) Справ про адміністративні правопорушення. 

б) Сімейних спорів. 

в) Спорів, що виникають у цивільних та господарських відносинах. 

г) Трудових спорів. 

6. Місцеві господарські суди є судами: 

а) першої інстанції; 

б) першої і другої інстанції; 

в) другої інстанції; 

г) апеляційної інстанції. 

7. Перегляд в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів відноситься до 

компетенції: 

а) місцевого господарського суду; 

б) виключно Вищого господарського суду; 

в) апеляційного господарського суду; 

г) військового суду. 

8. У господарському судочинстві апеляція на рішення місцевого господарського суду може 

бути подана з дня прийняття рішення протягом: 

а) 10 днів. 

б) 15 днів. 

в) 1 місяця. 

г) 3 місяців. 

9. Господарський суд зобов’язаний розглянути господарській спір у термін: 



а) 2 тижні. 

б) 2 місяці. 

в) 1 рік. 

г) 6 місяців. 

10. Отримана суб’єктом господарювання претензія повинна бути розглянута у строк: 

а) 20 днів; 

б) в межах строку позовної давності; 

в) 1 місяць; 

г) 6 місяців. 

11. Шляхом звернення до міліції, прокуратури, Антимонопольного комітету України 

здійснюється захист суб'єктів комерційної діяльності: 

а) адміністративно-правовий;  

б) нотаріальний; 

в) судовий; 

г) арбітражний. 

12. Серед перелічених нижче органів до правоохоронних не належить: 

а) податкова міліція;  

б) прокуратура; 

в) Антимонопольний комітет України; 

г) Служба безпеки України. 

13. Обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають договори: 

а) поставки;  

б) іпотечні; 

в) зовнішньоекономічні; 

г) підряду. 

14. Справи щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України розглядаються: 

а) Верховним Судом України;  

б) Конституційним Судом України; 

в) Міністерством юстиції України; 

г) Президентом України. 

15. Розгляд питань щодо законності актів органів державної влади, органів влади АР Крим 

та органів місцевого самоврядування віднесені законодавством до компетенції: 

а) Конституційного Суду України;  

б) судів загальної юрисдикції; 

в) Міністерства юстиції України; 

г) Верховної Ради України. 

16. У Господарському кодексі України визначено: 

а) рамки захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; 

б) поняття захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; 

в) способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; 

г) види захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. 

17. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі: 

а) окреме провадження; 

б) наказне провадження; 

в) провадження в справах про банкрутство; 

г) попереднє провадження. 

18. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються: 

а) цивільними судами; 

б) судами загальної юрисдикції; 

в) господарськими судами; 

г) арбітражними судами. 

19. Завданням третейського суду є: 



а) часткове виконання функцій адміністративних судів; 

б) зменшення навантаження на господарські суду; 

в) виконання функцій господарських судів; 

г) захист прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду; 

20. Третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hok) в Україні утворюються: 

а) як об’єднання підприємств; 

б) як об’єднання громадян; 

в) без статусу юридичної особи; 

г) у будь-якій організаційно-правовій формі юридичної особи. 

 

Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності. 

1. У чому полягає сутність діяльності щодо забезпечення безпеки суб’єкта господарювання 

на практиці (вкажіть найбільш повну відповідь): 

а) складання плану захисту відповідно до обраної політики безпеки; 

б) прогнозування загроз і визначення заходів щодо їх локалізації; 

в) охорона території підприємства. 

г) визначення каналів витоку інформації. 

2. Яка функціональна складова економічної безпеки підприємства забезпечує фізичну 

безпеку працівників фірми? 

а) політико-правова; 

б) інтелектуальна та кадрова; 

в) силова; 

г) інформаційна. 

3. Захист від промислового шпіонажу є одним з напрямів діяльності якого виду діяльності 

служб підприємства, спрямованих на забезпечення економічної безпеки підприємства? 

а) забезпечення фізичної та моральної безпеки співробітників фірми; 

б) забезпечення безпеки майна та капіталів підприємства; 

в) забезпечення безпеки інтелектуального та кадрового потенціалу; 

г) забезпечення сприятливого зовнішнього середовища. 

4. Безпека інформації: 

а) виключення можливості її знищення. 

б) виключення можливості її несанкціонованої модифікації. 

в) забезпечення доступу до закритої інформації невизначеному колу користувачів. 

г) збереження заздалегідь визначеного її виду та якості. 

5. Ризики підприємницької діяльності за сферами виявлення можна класифікувати так: 

а) економічний; 

б) політичний; 

в) соціальний; 

г) рейдерство. 

6. До основних завдань служби безпеки відносять: 

а) проведення моніторингу загроз і небезпек; 

б) ведення реєстру надійних партнерів; 

в) пошук втраченого майна; 

г) організація взаємодії з правоохоронними органами. 

7. Служба безпеки підприємства зобов’язана: 

а) взаємодіяти з правоохоронними органами; 

б) забезпечувати профілактику злочинності серед громадян; 

в) проводити профілактичну роботу серед персоналу об’єкта; 

г) охороняти майно об’єкта; 

8. Загальні функції служби безпеки підприємства: 

а) організація і забезпечення пропускного режиму; 

б) участь у розробленні локальних актів підприємства; 



в) виявлення і перекриття можливих каналів витоку таємної та конфіденційної інформації; 

г) організація та проведення службових розслідувань; 

9. Основні завдання Державної служби охорони: 

а) вимагання від працівників суб’єктів господарювання, що охороняються, додержання 

встановленого пропускного режиму; 

б) проводити у встановленому порядку особистий огляд громадян, які перебувають на 

території об’єкта; 

в) здійснювати за договорами заходи щодо охорони особливо важливих об’єктів; 

г) розробляти основні вимоги до захисту об’єктів та громадян від злочинних посягань. 

10. До охоронної діяльності не можуть залучатися такі категорії громадян: 

а) які не досягли повноліття; 

б) визнані судом недієздатними; 

в) які ухиляються від призову на дійсну військову службу; 

г) особи, які не зареєстровані за місцем проживання. 

 

Модуль 3. 

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

 

Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні. 

Біржова діяльність. 

1. Предметом договору контрактації може бути: 

а) Промислова продукція. 

б) Сільськогосподарська продукція. 

в) Продукція видобувних галузей промисловості. 

г) Сільськогосподарська техніка. 

2. Залежно від виду майнових цінностей (цінні папери чи товари), щодо яких здійснюється 

організація та проведення торгів розрізняють такі види бірж: 

а) Фондові і товарні. 

б) Універсальні і фондові. 

в) Товарні і спеціалізовані. 

г) Універсальні і спеціалізовані. 

3. Фондова біржа створюється у такій організаційно-правовій формі: 

а) Акціонерного товариства. 

б) Товариства з обмеженою відповідальністю. 

в) Товариства з додатковою відповідальністю. 

г) Командитного товариства. 

4. Ким затверджуються статут та правила фондової біржі: 

а) Органом виконавчої влади. 

б) Загальними зборами акціонерів. 

в) Правлінням біржі. 

г) Керівником біржі. 

5. Біржові угоди дозволяється здійснювати: 

а) будь-яким юридичним особам і фізичним особам-підприємцям; 

б) тільки юридичним особам; 

в) тільки членам біржі; 

г) тільки державним підприємствам. 

6. Предметом біржової угоди можуть бути: 

а) будь-які товари; 

б) товари, які допущені для обігу на товарній біржі; 

в) товари, які не вилучені з господарського обороту; 

г) військова зброя, наркотичні речовини. 

7. За якої кількості засновників може бути створено фондову біржу? 



а) не менше як 10; 

б) не менше як 3; 

в) не менше як 20; 

г) не менше як 5. 

8. Об’єктами операцій фондової біржі є: 

а) валюта; 

б) земельні ділянки; 

в) товари; 

г) акції. 

9. Біржові угоди укладаються: 

а) Шляхом прямих переговорів; 

б) самими продавцями і покупцями; 

в) через Інтернет; 

г) через брокерів. 

10. Біржова угода вважається укладеною: 

а) З моменту її реєстрації на біржі. 

б) З моменту досягнення сторонами всіх істотних умов. 

в) З моменту реєстрації у виконавчих органах влади. 

г) З моменту підписання сторонами. 

11. Характерною рисою товарної біржі є те, що вона: 

а) не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку; 

б) не займається продажем товарів іноземного виробництва; 

в) здійснює торгівлю цінними та іншими базовими активами. 

г) не є юридичною особою. 

12. Установчим документом товарної біржі є: 

а) статут. 

б) засновницький договір. 

в) установчий договір. 

г) договір про намір створити товарну біржу. 

13. Форвардний контракт – це: 

а) цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в 

установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а 

покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього 

ціну, визначену таким договором. 

б) цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на 

придбання (продаж) базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання 

продати (придбати) базовий актив у майбутньому протягом строку дії опціону чи на 

встановлену дату (дату виконання) за визначеною під час укладання такого контракту 

ціною базового активу. 

в) цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або 

безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) 

базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів (дату 

проведення розрахунків) протягом дії контракту. 

г) ф’ючерсний контракт (ф'ючерс) - стандартизований строковий контракт, за яким 

продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (дата виконання зобов'язань 

за ф'ючерсним контрактом) передати базовий актив у власність покупця на визначених 

специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за 

нього ціну, визначену сторонами контракту на дату його укладення. 

14. Вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів 

кінцевому споживачеві та надання йому торговельних послуг – це: 

а) біржова торгівля; 

б) роздрібна торгівля; 



в) оптова торгівля; 

г) господарсько-торговельна діяльність. 

15. Біржова угода вступає в дію з моменту: 

а) її підписання обома сторонами. 

б) оголошення згоди на укладення договору. 

в) реєстрації угоди на біржі. 

г) оголошення реєстраційного номера покупця та ціни продажу. 

16. Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому 

здійснюється торгівля: 

а) сільськогосподарськими товарами; 

б) будь-якими товарами. 

в) корпоративними правами. 

г) цінними паперами. 

17. Суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу 

виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і 

зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов'язками якого є 

надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-

продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій – це: 

а) біржа; 

б) ринок; 

в) ярмарок; 

г) аукціон. 

18. Заклад з різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закуплених 

товарів з високим рівнем обслуговування і комфорту в поєднанні з організацією 

відпочинку і дозвілля споживачів – це: 

а) ресторан; 

б) закусочна; 

в) їдальня; 

г) піцерія. 

19. Оптовий ринок, на якому торгують не наявними товарами, а їхніми зразками і 

стандартами, у яких фіксуються необхідні ознаки (якість, сортність) – це: 

а) гіпермаркет; 

б) товарний склад; 

в) біржа; 

г) магазин-склад. 

20. Не можуть бути об'єктами лізингу: 

а) земельні ділянки; 

б) копіювальні апарати;  

в) транспортні засоби;  

г) гелікоптери. 

 

 

Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів. 

1. Покупець, якому передано товар неналежної якості, має право вимагати від продавця за 

своїм вибором: 

а) Пропорційного зменшення ціни. 

б) Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. 

в) Відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

г) Здійснення однієї із зазначених у інших варіантах дій за вибором покупця. 

2. Сертифікація є процедурою, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган 

документально засвідчує відповідність об’єктів вимогам, встановленим: 

а) Законодавства та умовам договору. 



б) Технічними регламентами та положеннями стандартів. 

в) Законодавством України. 

г) Технічними регламентами, стандартами, умовами договорів. 

3. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом: 

а) 1-го місяця з дня придбання товару; 

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

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

г) 3-х днів з дня придбання товару. 

4. Сертифікат відповідності – це документ, який підтверджує відповідність товару: 

а) вимогам законодавства; 

б) вимогам міжнародних договорів та угод; 

в) вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного 

законодавством; 

г) вимогам покупців. 

5. До принципів, на яких базується державна політика у сфері стандартизації, не 

відноситься: 

а) доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів; 

б) відповідності стандартів законодавству; 

в) дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації; 

г) виключної добровільності застосування стандартів. 

6. 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. 

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

а) килими; 

б) друковані видання; 

в) пральні машини; 

г) фотоапарати. 

8. 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% неоподаткованого мінімуму доходів громадян; 

в) не сплачує державне мито за дозволом органів прокуратури; 

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

9. Обмін товару належної якості не може бути проведено, якщо: 

а) товар продовольчий; 

б) товар не підійшов за фасоном; 

в) товар не підійшов за кольором; 

г) товар належить до групи товарів текстильних виробів. 

10. Термін придатності товару визначається: 

а) з дати продажу товару; 

б) з дати виготовлення товару; 

в) з дати надходження товару до роздрібної торгівлі; 

г) з моменту передачі товару споживачеві. 

 

Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне 

будівництво. 

1. Строки виконання роботи або її окремих етапів за договором підряду встановлюються: 

а) у договорі підряду; 



б) законодавством;  

в) замовником;  

г) підрядником. 

2. Договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну 

роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та 

оплатити виконану роботу - це: 

а) договір підряду;  

б) договір лізингу; 

в) договір факторингу; 

г) договір підрядної комісії. 

3. Закон України «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду 

(контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» було прийнято: 

а) у 2001 р.; 

б) у 2003 р.; 

в) у 2000 р.; 

г) у 1999 р. 

4. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, 

застосовується позовна давність: 

а) 1 рік; 

б) 6 місяців; 

в) 2 місяці; 

г) 18 місяців. 

5. «Правила побутового обслуговування населення» затверджені:  

а) Постановою Кабінету Міністрів України; 

б) Указом Президента України; 

в) Наказом Міністерства фінансів України; 

г) Розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

6. Договір, за яким  одна  сторона(експедитор)  зобов'язується  за плату і за рахунок другої 

сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, 

пов'язаних з перевезенням вантажу - це: 

а) договір транспортного  експедирування ;  

б) договір транспортної контрактації; 

в) договір транспортного факторингу; 

г) договір транспортної комісії. 

7. Договір, за яким одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою 

стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має 

право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за 

перевезення вантажу встановлену плату – це: 

а) договір перевезення вантажу;  

б) договір лізингу; 

в) договір транспортного факторингу; 

г) договір транспортної комісії. 

8. До перевізних документів за договором перевезення належить: 

а) коносамент; 

б) акцепт;  

в) оферта;  

г) консалтинг. 

9. Мінімальна ціна послуг за договором комісії становить: 

а) розмір мінімальної заробітної плати; 

б) 1700 грн.; 

в) 170 грн.; 

г) визначається за домовленістю сторін. 



10. «Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» затверджені: 

а) Постановою Кабінету Міністрів України; 

б) Указом Президента України; 

в) Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

г) Розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

11. У разі невиконання або неналежного виконання замовником обов’язків за договором 

будівельного підряду він сплачує підрядникові: 

а) лише неустойку, встановлену договором або законом. 

б) штрафні санкції, визначені договором. 

в) відшкодовує збитки у повному обсязі. 

г) неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі. 

12. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт підрядник називається: 

а) дослідник; 

б) виконавець; 

в) підрядник. 

г) пошукувач. 

13. Позовна давність щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором будівельного 

підряду складає, за загальним правилом: 

а) один рік; 

б) три роки; 

в) п’ять років. 

г) десять років 

14. Чи має право Замовник розірвати договір підряду в односторонньо: 

а) не має права: 

б) має право в будь-якому разі без будь-яких наслідків; 

в) має право в будь-якому разі виплативши підрядникові за виконану частину роботи та 

відшкодувавши йому збитки. 

15. Власником об’єкта будівництва до їх здачі замовникові є: 

а) замовник, однак якщо будується з матеріалу підрядника – то власником об’єкта 

будівництва до його здачі є підрядник. 

б) підрядник; 

в) замовник. 

г) підрядник, однак якщо будується з матеріалу замовника – то власником об’єкта 

будівництва до його здачі є замовник. 

16. Якщо інше не встановлено договором, то договір страхування об’єкта будівництва або 

комплексу робіт зобов’язаний укласти: 

а) підрядник. 

б) замовник. 

в) субпідрядник. 

г) за домовленістю сторін. 

17. За договором підряду субпідрядник має право вимагати оплати своєї роботи: 

а) лише від замовника; 

б) лише від генерального підрядника; 

в) і від замовника, і від генерального підрядника. 

г) від страхової компанії. 

18. У разі перевищення твердого кошторису всі витрати несе: 

а) підрядник; 

б) замовник; 

в) ці витрати діляться між замовником та підрядником. 

г) за згодою сторін. 

19. Поряд із відшкодуванням збитків у разі втрати вантажу залізниця відшкодовує: 



а) моральну шкоду за втрату вантажу; 

б) неустойку. 

в) стягнуту за цей вантаж провізну плату, якщо вона не включається у вартість втраченого 

вантажу; 

г) нічого не відшкодовує. 

20. За несвоєчасну доставку вантажів і порожніх вагонів, що належать підприємствам, 

організаціям, установам, громадянам-суб’єктам підприємницької діяльності або 

орендовані ними, залізниця сплачує одержувачу штраф (якщо не доведе, що 

прострочення сталося не з її вини) у розмірі – 20 відсотків провізної плати за 

прострочення: 

а) на дві доби; 

б) на три доби; 

в) на чотири і більше діб. 

г) на десять і більше діб. 

 

Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності 

1. Договір довірчого управління майном повинен бути: 

а) укладений в нотаріальній формі; 

б) у простій письмовій формі; 

в) зареєстрований у комітеті з управління інвестиціями; 

г) зареєстрований в облдержадміністрації; 

2. Об’єкти цивільних прав, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності з метою 

отримання прибутку – це: 

а) кошти у гривні та іноземній валюті; 

б) інвестиції; 

в) право власності; 

г) грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що 

мають грошове вираження; 

3. Концесієдавець НЕ має права: 

а) здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору; 

б) надавати виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) 

об’єкта концесії; 

в) вимагати притягнення до кримінальної відповідальності керівництва концесіонера у 

випадку порушення ним законодавства; 

г) вимагати дострокового розірвання концесійного договору в разі порушення концесіонером 

його умов; 

4. Істотною умовою договору концесії НЕ є : 

а) перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню; 

б) умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари 

(роботи, послуги); 

в) строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників - громадян 

України; 

г) умови використання вітчизняних сировини, матеріалів. 

5. Для іноземних інвесторів в Україні встановлено: 

а) пільговий режим; 

б) національний режим; 

в) жорсткий режим; 

г) режим найбільшого сприяння 

6. Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на: 

а) використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг; 



б) використання результатів наукових досліджень з метою збагачення суспільства та 

держави; 

в) діяльність, спрямована на виготовлення фізично нового продукту; 

г) діяльність, спрямована на виготовлення технологічно нового продукту  

7. Здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

інноваційної діяльності: 

а) Президент України; 

б) КМУ; 

в) ВР України; 

г) Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації 

8. Стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності на 2011-2021 роки є 

(знайти зайве): 

а) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

б) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, 

лікування, фармацевтики; 

в) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього 

природного середовища; 

г) розвиток сучасних технологій у сфері кіно- , радіо- , теле-індустрії 

9. Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за поданням суб’єктів 

інноваційної діяльності: 

а) Президент України; 

б) КМУ; 

в) ВР України; 

г) Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації 

10. Інноваційним підприємством визнається підприємство (об’єднання підприємств) будь-

якої форми власності, якщо більше ніж ... обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за 

звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція 

а) 10 відсотків; 

б) 30 відсотків; 

в) 50 відсотків; 

г) 70 відсотків; 

 

 

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим 

іноземного інвестування 

1. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для споживання на її 

території – це: 

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 

2. З території України заборонено експортувати: 

а) дорогоцінні метали та коштовне каміння; 

б) насіння зернових культур; 

в) військову техніку найновіших зразків; 

г) товари з порушенням прав інтелектуальної власності. 

3. Вивезення товарів за межі території України товарів – це: 

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 



4. З якого моменту фізична особа набуває право на здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності? 

а) З моменту набуття цивільної дієздатності. 

б) З моменту державної реєстрації як підприємця. 

в) З моменту набуття громадянства України. 

г) З моменту реєстрації в Міністерстві економіки та з питань Європейської інтеграції 

України. 

5. У чому полягає особливість зовнішньоекономічної діяльності? 

а) в необхідності ліцензування певних видів господарської діяльності; 

б) в наявності іноземного елементу; 

в) в державному контролі за діяльністю суб’єкта господарювання; 

г) в обмеженні правового статусу суб’єктів господарювання. 

6. Яким із перелічених органів виконавчої влади видаються ліцензії на експорт (імпорт) 

товарів: 

а) Міністерством фінансів України. 

б) Міністерством економіки. 

в) Міністерством закордонних справ України. 

г) Національним банком України. 

7. У якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)? 

а) в усній формі; 

б) у простій письмовій формі; 

в) у нотаріальній формі; 

г) у простій письмовій формі з обов’язковою реєстрацією в Міністерстві економіки та з 

питань європейської інтеграції України. 

8. Правила ІНКОТЕРМС визначають: 

а) момент переходу права власності на товар від продавця до покупця; 

б) зобов’язання сторін за договором; 

в) загальні умови укладення договору; 

г) предмет договору. 

9. Якими державними органами здійснюється реєстрація іноземних інвестицій? 

а) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями; 

б) державними органами, які здійснюють державну реєстрацію підприємств; 

в) Міністерством фінансів України; 

г) Міністерством економіки України. 

10. Статус і територія спеціальної (вільної) економічної зони, а також строк, на який вона 

створюється, визначаються: 

а) Президентом України; 

б) Верховною Радою України; 

в) Кабінетом Міністрів України; 

г) Радою міністрів АРК, обласною державною адміністрацією. 

 

 

Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності та кредитно-розрахункових 

відносин. Аудит. 

1. Предметом кредитного договору є: 

а) грошові кошти, 

б) речі, визначені родовим ознаками, 

в) грошові кошти та речі, визначені родовими ознаками, 

г) цінні папери. 

2. Клієнтом у договорі факторингу може бути: 

а) Фізична або юридична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності. 



б) Фізична особа-підприємець. 

в) Органи місцевого самоврядування. 

г) Будь-який учасник відносин у сфері господарювання. 

3. Основною функцією Національного банку України є: 

а) аналіз стану грошово-кредитних відносин; 

б) участь у підготовці кадрів для банківської системи; 

в) забезпечення стабільності грошової одиниці України; 

г) кредитування комерційних банків. 

4. Розмір статутного капіталу Національного банку України становить: 

а) 20 млн. грн.; 

б) 10 млн. грн.; 

в) 30 млн. грн. 

г) 10 млн. євро. 

5. Термін довгострокових кредитів, які надаються банками, складає: 

а) 5 років; 

б) понад 3 роки; 

в) 10 років; 

г) понад 15 років. 

6. Банки в Україні можуть створюватися у формі: 

а) повного товариства; 

б) акціонерного товариства; 

в) командитного товариства; 

г) товариства з обмеженою відповідальністю. 

7. Який має бути мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку: 

а) 500 тис. євро 

б) 1 млн. євро 

в) 500 млн. гривень 

г) 5 млн. євро. 

8. У формі якого з перелічених видів господарських товариств не може бути створена 

страхова організація? 

а) акціонерне товариство; 

б) товариство з обмеженою відповідальністю; 

в) командитне товариство; 

г) товариство з додатковою відповідальністю; 

д) повне товариство. 

9. Об’єктами страхування виступають: 

а) Життя. 

б) Здоров’я. 

в) Майно. 

г) Майнові інтереси. 

10. Яке з наведених тверджень відповідає вимогам закону? 

а) право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу економічну або 

юридичну освіту, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського 

права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, 

фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора; 

б) право на отримання сертифіката мають громадяни України, які мають вищу економічну 

освіту, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, 

досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, фінансиста, 

економіста; 

в) право на отримання сертифіката аудитора мають тільки громадяни України, які здобули 

вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на 

посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста; 



г) право на отримання сертифіката аудитора мають фізичні особи, які здобули вищу освіту, 

певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше двох років підряд на посадах 

аудитора, ревізора, бухгалтера, або економіста. 

 

 

Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії. 

1. За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати 

другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог 

комплексом належних цій стороні прав з метою: 

а) отримання послуг; 

б) виготовлення, продажу певного виду товару; 

в) використання об’єктів права інтелектуальної власності; 

г) надання послуг; 

2. Вкажіть назву договору, згідно якого одна сторона (правоволоділець) зобов’язується 

надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її 

вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу 

певного виду товару та (або) надання послуг: 

а) договір поставки. 

б) ліцензійний договір. 

в) договір оренди. 

г) договір комерційної концесії. 

3. Вкажіть сторони договору комерційної концесії: 

а) правоволоділець. 

б) власник. 

в) позичальник. 

г) користувач. 

4. Які з вказаних договорів підлягають обов’язковій державній реєстрації? 

а) авторський договір. 

б) договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності на винахід. 

в) видавничий договір. 

г) договір комерційної концесії. 

5. Які види відповідальності несе правоволоділець за договором комерційної концесії, у разі 

невідповідної якості товарів проданих користувачем? 

а) майнову. 

б) матеріальну. 

в) субсидіарну. 

г) солідарну. 

6. Сторони договору комерційної концесії, строк якого не встановлений, мають право 

відмовитись від нього: 

а) попередивши про це за шість місяців. 

б) у разі закінчення строку договору. 

в) у будь-який час. 

г) у судовому порядку. 

7. Сторонами якого договору завжди є суб’єкти підприємницької діяльності? 

а) ліцензійний договір. 

б) договір про передання майнових прав інтелектуальної власності. 

в) договір комерційної концесії. 

г) договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

8. Предметом договору комерційної концесії може бути: 

а) торгова марка. 

б) винахід. 



в) комерційний досвід. 

г) жодна відповідь не правильна. 

9. Якщо договір комерційної концесії укладено без додержання письмової форми, то він, 

згідно Цивільного кодексу України, є: 

а) незаконним. 

б) немічним. 

в) неправомірним. 

г) Нікчемним. 

10. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який: 

а) здійснив державну реєстрацію користувача; 

б) здійснив державну реєстрацію правоволодільця; 

в) здійснює державну реєстрацію правочинів; 

г) здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності; 

 

Тема 23. Спеціальні режими господарювання 

 

 

Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів. 

 

 

Тема 25. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. 

 


