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ВСТУП 

 

Курс «Господарське право» запроваджено навчальним планом, затвердженим ректором 

університету і є однією з спеціальних дисциплін, яка вивчається студентами денної та заочної 

форм навчання. 

Курс розроблено з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, яка 

визначає вимоги до знань, умінь, навичок спеціаліста широкого профілю в умовах переходу до 

ринкової економіки, побудови правової держави, формування нової правової культури. 

Основною метою вивчення курсу «Господарське право» є засвоєння правових знань, 

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

використання і застосування правових норм у сфері господарської діяльності. Серед 

правовідносин у сфері ринкової економіки виділяються дві значні групи: майнові та 

управлінські, тому у даному курсі будуть вивчатися правові інститути, що відображають 

економічні ринкові відносини та їх державне регулювання. Правовідносини у згаданій сфері в 

основному базуються на цивільному, фінансовому, адміністративному законодавстві. 

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

«Правознавство». Навчальна програма курсу «Господарське право» враховує новітнє 

законодавство України та практику його застосування у сучасний період. 

Засвоївши зазначений курс, майбутні спеціалісти повинні оволодіти основними 

положеннями господарського, а також цивільного, фінансового, адміністративного, 

кримінального права, що регулюють господарську діяльність, повинні навчатися 

користуватися нормами права, правильно застосовувати і юридично грамотно тлумачити їх, 

складати правові документи, виховати в собі повагу до закону, законних прав і інтересів 

громадян та організацій. 

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

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

Критерії оцінювання: за правильну відповідь на тестове завдання нараховується 0,5 

бала, на теоретичне завдання – 1,5 бали, на ситуаційне завдання – 2 бали. 

 

 

 

 



 

 

Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних  робіт (завдань) 

 

1. Загальні положення. 

Мета виконання ККР - визначити рівень підготовки студентів з навчальної дисципліни. 

перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички для вирішення 

практичних господарських ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня підготовки 

пропонується виставляти з теоретичної та практичної  частин окремо, як 

середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка виконання 

студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, зазначених розділів завдань. 

При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала (2,5. 3,5. 4,5) оцінка 

округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким чином: 

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

«Добре» – 90-80% правильних відповідей. 

«Задовільно» – 80-60% правильних відповідей. 

«Незадовільно» – менше 60% правильних відповідей. 

2. Норми оцінок. 

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

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

вміння застосування знань для надання відповіді на теоретичні питання, навів приклади 

практичних ситуацій, творчо використовує знання. 

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

вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив у відповіді не принципові неточності, 

одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) помилки в несуттєвих висновках. 

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

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

теоретичні питання студент припускається суттєвих помилок, або ж відповідь є значною 

мірою неповною. 

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

відсутні відповіді на більшість тестів, допущені принципові помилки у відповідях на 

теоретичні питання, в кінцевих висновках. 
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Варіант 1 

Теоретичні питання: 
1. Поняття господарського права як галузі права, науки, навчальної дисципліни. 

Співвідношення із суміжними галузями права. 

2. Договір оренди землі у сфері господарювання. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Основним джерелом господарського права є: 

а) нормативний договір. 

б) правовий звичай. 

в) нормативно-правовий акт. 

г) юридичний прецедент. 

3. У який строк орган ліцензування має прийняти рішення про видачу ліцензії? 

а) не пізніше десяти робочих днів. 

б) протягом семи календарних днів. 

в) не пізніше десяти календарних днів. 

г) протягом семи робочих днів. 

4. Основним речовим правом у сфері господарювання є: 

а) право господарського відання. 

б) право власності. 

в) право оперативного управління. 

г) право володіння. 

5. Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки: здійснення 

діяльності щодо виробництва товарів (робіт, послуг), реалізація зазначених товарів на 

платній основі, здійснення такої діяльності не для власних потреб виробника, 

здійснення цієї діяльності на професійній основі, основна мета діяльності – 

задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, послугах) безвідносно до її 

прибутковості? 

а) Благодійна діяльність. 

б) Підсобне господарство. 

в) Підприємницька діяльність. 

г) Господарська некомерційна діяльність. 
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Варіант 2 

Теоретичні питання: 
1. Предмет, метод та система господарського права. 

2. Правовий режим і структура майна підприємства, порядок та джерела його формування. 

Основні та оборотні фонди підприємства. 

 

Тестові завдання: 

1. До форм реалізації державою економічної політики належить: 

а) ліцензування. 

б) сертифікація. 

в) економічна стратегія. 

г) регулювання цін і тарифів. 

2. Який орган здійснює державну реєстрацію банків? 

а) місцеві державні адміністрації. 

б) Національний банк України. 

в) Міністерство фінансів України. 

г) органи місцевого самоврядування. 

3. 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. 

4. Засновники повного товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями 

товариства: 
а) в межах своїх внесків. 

б) всім належним їм майном. 

в) в межах 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

г) в межах 1250 мінімальних заробітних плат. 

5. Законодавство України про ліцензування певних видів господарської діяльності 

поширюється: 

а) виключно на господарські товариства. 

б) тільки на приватні підприємства. 

в) на всіх суб’єктів господарювання. 

г) на фізичних осіб. 
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Варіант 3 

Теоретичні питання: 
1. Система господарського законодавства. Поняття та види джерел господарського права. 

Роль звичаю та судової практики у регулюванні господарських правовідносин. 

2. Банківська діяльність. Поняття і види банків, їх правове становище. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій 

рівної номінальної вартості, це: 
а) товариство з обмеженою відповідальністю. 

б) повне товариство. 

в) командитне товариство. 

г) акціонерне товариство. 

3. 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. 

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

підприємства. 

а) Орендні. 

б) Унітарні. 

в) Державні. 

г) Казенні. 

5. Оперативно-господарські санкції застосовуються: 

а) судом. 

б) державною виконавчою службою. 

в) самими сторонами зобов’язання. 

г) приватними охоронними підприємствами. 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Комплексна контрольна робота (завдання) з навчальної дисципліни «Господарське право» 

для студентів напряму підготовки 6.030401 / спеціальності 081 «Право» 

 

 

Викладач:    ___________доц. Кульчій О. О. ___________доц. Терела Г. В. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

  

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 4 

Теоретичні питання: 
1. Господарсько-правові норми: поняття, види, особливості. Проблеми практичного 

застосування господарського законодавства та напрями його розвитку. 

2. Цінні папери: поняття, види, обіг. 

 

Тестові завдання: 

1. До локальних джерел господарського права належить: 

а) рішення місцевої ради. 

б) розпорядження голови місцевої державної адміністрації. 

в) статут підприємства. 

г) наказ директора про звільнення працівника. 

2. Гарантом може виступати: 

а) Фізична особа-підприємець. 

б) Будь-яка юридична особа. 

в) Фізична особа або банк. 

г) Банк, інша фінансова установа, страхова організація. 

3. 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. 

4. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані: 

а) протягом року з дня виявлення порушення. 

б) протягом шести місяців з дня виявлення порушення. 

в) протягом трьох років з дня виявлення порушення 

г) протягом трьох місяців з дня виявлення порушення. 

5. 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. 
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Варіант 5 

Теоретичні питання: 
1. Поняття господарської діяльності, її ознаки, види та принципи. 

2. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання. 

 

Тестові завдання: 

1. З якого моменту юридична особа вважається створеною? 
а) з моменту укладення засновниками установчого договору. 

б) з дня державної реєстрації юридичної особи. 

в) з моменту започаткування підприємницької діяльності. 

г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності. 

2. Яке з перелічених підприємств належить до господарських організацій унітарного 

типу? 

а) комунальне. 

б) господарське товариство. 

в) виробничий кооператив. 

г) спільне підприємство. 

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. 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 необхідного товару на ринку. 

г) відсутність у боржника необхідних коштів. 

5. Банкрутом не може бути визнано: 

а) Благодійну організацію. 

б) Закрите акціонерне товариство. 

в) Виробничий кооператив. 

г) Казенне підприємство. 
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Варіант 6 

Теоретичні питання: 
1. Поняття і зміст підприємницької діяльності, умови її здійснення в Україні. 

2. Транспортні договори (перевезення пасажирів і багажу, вантажу). 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. До оборотних засобів належать: 

а) інструменти. 

б) паливо. 

в) машини. 

г) грошові кошти. 

3. До нематеріальних активів належать: 

а) природні ресурси. 

б) права користування землею. 

в) надра. 

г) атмосферне повітря. 

4. 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. 

5. Місцеві господарські суди є судами: 
а) першої інстанції. 

б) першої і другої інстанції. 

в) другої інстанції. 

г) апеляційної інстанції. 
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Варіант 7 

Теоретичні питання: 
1. Принципи підприємництва. Право на підприємницьку діяльність та його обмеження за 

законодавством України. 

2. Корпоративні права та їх використання у господарській діяльності. Корпоративні 

відносини. 

 

Тестові завдання: 

1. Якою має бути чисельність членів виробничого кооперативу? 

а) не менше двох осіб. 

б) не менше трьох осіб. 

в) три особи. 

г) не менше чотирьох осіб. 

2. Державну політику у сфері приватизації здійснює: 

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. 

б) Фонд державного майна України. 

в) Президент України. 

г) Міністерство фінансів України. 

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

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 

4. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені: 

а) договором. 

б) виключно законами. 

в) сторонами зобов’язання в односторонньому порядку. 

г) суддею господарського суду. 

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

а) заліковою, 

б) альтернативною, 

в) виключною, 

г) штрафною. 
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Варіант 8 

Теоретичні питання: 
1. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань, їх види. 

2. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). Факторингові операції. 

 

Тестові завдання: 

1. З якого моменту припиняється цивільна правоздатність юридичної особи? 
а) з дня винесення господарським судом рішення про банкрутство юридичної особи. 

б) з дня скасування державної реєстрації. 

в) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної 

особи. 

г) з дня анулювання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності. 

2. 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. 

3. Суб’єктами підприємницької діяльності не можуть бути: 

а) іноземні громадяни. 

б) особи без громадянства. 

в) особи без визначеного місця проживання. 

г) приватні нотаріуси. 

4. Майно, що закріплене за державним комерційним підприємством, належить йому на: 
а) праві власності. 

б) праві оперативного управління. 

в) праві повного господарського відання. 

г) праві користування. 

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

кредитору у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язання – це: 

а) завдаток. 

б) неустойка (штраф, пеня). 

в) гарантія. 

г) порука. 
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Варіант 9 

Теоретичні питання: 
1. Поняття та функції державного регулювання економіки, його основні напрями. Правові 

форми державного керівництва економікою. Загальні засади господарського 

правопорядку. 

2. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, підстави їх припинення. 

 

Тестові завдання: 

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. Санацією називають: 

а) припинення діяльності банкрута. 

б) зміна форми власності підприємств. 

в) система заходів для запобігання визнання боржника банкрутом. 

г) домовленість між боржником і кредитором про відстрочку платежу. 

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. Для якого із названих господарських товариств встановлено мінімальний розмір 

статутного капіталу? 
а) Акціонерне товариство. 

б) Товариство з додатковою відповідальністю. 

в) Командитне товариство. 

г) Повне товариство. 

5. До повноважень третейських судів належить розгляд: 
а) Адміністративних справ. 

б) Кримінальних справ. 

в) Цивільних справ. 

г) Трудових спорів. 
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Варіант 10 

Теоретичні питання: 
1. Поняття, ознаки та види господарського договору. 

2. Договір доручення. Довіреність. 

 

Тестові завдання: 

1. Засновники повного товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями 

товариства: 

а) в межах своїх внесків. 

б) всім належним їм майном. 

в) в межах 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

г) в межах 1250 мінімальних заробітних плат. 

2. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій 

рівної номінальної вартості, це: 

а) товариство з обмеженою відповідальністю. 

б) повне товариство. 

в) командитне товариство. 

г) акціонерне товариство. 

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. Засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним 

користувачеві для здійснення підприємницької діяльності – це: 
а) гарантія. 

б) оренда. 

в) консигнація. 

г) контрактація. 

5. 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.
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Варіант 11 

Теоретичні питання: 
1. Ліцензування видів господарської діяльності. Ліцензійні умови. 

2. Зміст та форма господарського договору. Предмет господарського договору. Види цін і 

тарифів, їх регулювання. 

 

Тестові завдання: 

1. Основним джерелом господарського права є: 

а) нормативний договір. 

б) правовий звичай. 

в) нормативно-правовий акт. 

г) юридичний прецедент. 

2. Основним речовим правом у сфері господарювання є: 

а) право господарського відання. 

б) право власності. 

в) право оперативного управління. 

г) право володіння. 

3. Майно казенного підприємства закріплюється за ним: 

а) на праві власності. 

б) на праві господарського відання. 

в) на праві оперативного управління. 

г) на праві довірчої власності. 

4. Предметом кредитного договору є: 

а) грошові кошти, 

б) речі, визначені родовим ознаками, 

в) грошові кошти та речі, визначені родовими ознаками, 

г) цінні папери. 

5. 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. 
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Варіант 12 

Теоретичні питання: 
1. Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів. Особливості 

укладення договорів на біржі, ярмарку, відкритих торгах. 

2. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства, його 

підстави. 

 

Тестові завдання: 

1. Законодавство України про ліцензування певних видів господарської діяльності 

поширюється: 

а) виключно на господарські товариства. 

б) тільки на приватні підприємства. 

в) на всіх суб’єктів господарювання. 

г) на фізичних осіб. 

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

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

становить: 

а) не менше 50%. 

б) не менше 35%. 

в) не менше 10%. 

г) більше 25%. 

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

суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару: 

а) перевищує 50%. 

б) перевищує 35%. 

в) становить 51% і більше. 

г) становить 65% і більше. 

4. 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. 

5. 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. 
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Варіант 13 

Теоретичні питання: 
1. Суб’єкти господарювання: поняття та ознаки, класифікації. Учасники відносин у сфері 

господарювання. 

2. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними: підстави та правові 

наслідки. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Гарантом може виступати: 

а) Фізична особа-підприємець. 

б) Будь-яка юридична особа. 

в) Фізична особа або банк. 

г) Банк, інша фінансова установа, страхова організація. 

3. Справа про банкрутство порушується, якщо безспірні вимоги кредиторів складають 

не менше : 

а) 300 мін. заробітних плат. 

б) 100 мін. заробітних плат. 

в) 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

г) 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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

території – це: 

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 

5. Яка з перерахованих процедур не є судовою процедурою, що застосовується до 

боржника: 

а) мирова угода. 

б) санація підприємства боржника. 

в) ліквідація підприємства боржника. 

г) зміна назви підприємства боржника. 
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Варіант 14 

Теоретичні питання: 
1. Правове становище фізичної особи-підприємця. 

2. Способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань. Відповідальність за 

порушення договірних зобов’язань. 

 

Тестові завдання: 

1. З якого моменту юридична особа вважається створеною? 

а) з моменту укладення засновниками установчого договору. 

б) з дня державної реєстрації юридичної особи. 

в) з моменту започаткування підприємницької діяльності. 

г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності. 

2. 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. 

3. 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 необхідного товару на ринку. 

г) відсутність у боржника необхідних коштів. 

4. Апеляційні господарські суди є судами: 

а) першої інстанції. 

б) апеляційної інстанції. 

в) апеляційної та наглядової інстанції. 

г) вищої юрисдикції. 

5. Вищим судовим органом у здійсненні правосуддя в господарських відносинах є: 

а) Верховний суд України. 

б) Вищий арбітражний суд України. 

в) Вищий господарський суд України. 

г) Міністерство економіки України. 
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Варіант 15 

Теоретичні питання: 
1. Поняття, ознаки та види підприємств. 

2. Поняття, ознаки та підстави господарсько-правової відповідальності. 

 

Тестові завдання: 

1. До оборотних засобів належать: 
а) інструменти. 

б) паливо. 

в) машини. 

г) грошові кошти. 

2. 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. 

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

а) фактичні. 

б) планові. 

в) виїзні. 

г) позапланові. 

4. 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. 

5. Договір оренди вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений 

договором, якщо орендар продовжує користуватися майном після закінчення строку 

договору оренди за відсутності заперечень орендодавця: 
а) протягом одного місяця. 

б) протягом трьох місяців. 

в) протягом шести місяців. 

г) протягом п’ятнадцяти днів. 
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Варіант 16 

Теоретичні питання: 
1. Господарські товариства: поняття і види. 

2. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок застосування. 

 

Тестові завдання: 

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

кредитору у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язання – це: 

а) завдаток. 

б) неустойка (штраф, пеня). 

в) гарантія. 

г) порука. 

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

а) договір. 

б) застава. 

в) статут. 

г) акцепт. 

3. Організація і проведення зборів кредиторів здійснюється: 

а) Уповноваженими організаціями. 

б) Арбітражним керуючим. 

в) Комітетом кредиторів. 

г) Господарським судом. 

4. Санацією називають: 

а) припинення діяльності банкрута. 

б) зміна форми власності підприємств. 

в) система заходів для запобігання визнання боржника банкрутом. 

г) домовленість між боржником і кредитором про відстрочку платежу. 

5. Предметом кредитного договору є: 

а) грошові кошти, 

б) речі, визначені родовим ознаками, 

в) грошові кошти та речі, визначені родовими ознаками, 

г) цінні папери. 
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Викладач:    ___________доц. Кульчій О. О. ___________доц. Терела Г. В. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

  

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 17 

Теоретичні питання: 
1. Поняття, типи і правові засади діяльності акціонерних товариств. Особливості їх 

заснування. 

2. Штрафні санкції як вид господарсько-правових санкцій: поняття, сфера застосування, 

види. 

 

Тестові завдання: 

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

або обов’язки господарюючих суб’єктів: 

а) Гіпотеза. 

б) Диспозиція. 

в) Диспропорція. 

г) Конструкція. 

2. Яке з наведених тверджень відповідає вимогам закону? 

а) сплата неустойки звільняє боржника від виконання свого обов’язку в натурі. 

б) сплата неустойки звільняє боржника від виконання свого обов’язку в натурі, якщо це 

передбачено договором. 

в) сплата неустойки не звільняє боржника від виконання свого обов’язку в натурі. 

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. Який орган надає дозвіл на узгоджені дії суб’єктів господарювання стосовно 

встановлення цін на товари? 

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. 

б) Міністерство фінансів України. 

в) Антимонопольний комітет України. 

г) Кабінет Міністрів України. 

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

суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару: 

а) перевищує 50%. 

б) перевищує 35%. 

в) становить 51% і більше. 

г) становить 65% і більше. 
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Варіант 18 

Теоретичні питання: 
1. Управління акціонерним товариством. 

2. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції: поняття, сфери 

застосування, види, механізм реалізації. 

 

Тестові завдання: 

1. Державну політику у сфері приватизації здійснює: 

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. 

б) Фонд державного майна України. 

в) Президент України. 

г) Міністерство фінансів України. 

2. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій 

рівної номінальної вартості, це: 

а) товариство з обмеженою відповідальністю. 

б) повне товариство. 

в) командитне товариство. 

г) акціонерне товариство. 

3. У який строк орган ліцензування має прийняти рішення про видачу ліцензії? 

а) не пізніше десяти робочих днів. 

б) протягом семи календарних днів. 

в) не пізніше десяти календарних днів. 

г) протягом семи робочих днів. 

4. Який орган надає дозвіл на узгоджені дії суб’єктів господарювання стосовно 

встановлення цін на товари? 
а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. 

б) Міністерство фінансів України. 

в) Антимонопольний комітет України. 

г) Кабінет Міністрів України. 

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

суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару: 

а) перевищує 50%. 

б) перевищує 35%. 

в) становить 51% і більше. 

г) становить 65% і більше. 
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Варіант 19 

Теоретичні питання: 
1. Правове становище акціонерів, дивіденди. 

2. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Який з перелічених господарських договорів належить до спеціальних режимів 

господарювання? 

а) договір комісії. 

б) договір концесії. 

в) договір лізингу. 

г) договір комерційної концесії. 

4. З території України не заборонено експортувати: 

а) Предмети, які становлять історичне або культурне надбання українського народу. 

б) Насіння зернових культур. 

в) Природні ресурси, що вичерпуються, якщо обмеження встановлюються і до 

внутрішнього виробництва чи споживання. 

г) Товари з порушенням прав інтелектуальної власності. 

5. Гарантування продавцем протягом певного часу відповідності товарів певним 

вимогам, зазначеним у договорі купівлі-продажу або нормативних документах є: 

а) Строком служби. 

б) Строком виявлення недоліків. 

в) Гарантійним строком. 

г) Строком придатності. 
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Варіант 20 

Теоретичні питання: 
1. Правове становище товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

2. Поняття контролю, його сутність. Загальна характеристика Закону «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарювання». 

 

Тестові завдання: 
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. До правових форм здійснення державного керівництва економікою не належить: 

а) Програмування. 

б) Нормативне регулювання. 

в) Ліцензування. 

г) Управління. 

3. Укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття 

об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена 

конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання – це: 

а) економічна конкуренція. 

б) недобросовісна конкуренція. 

в) антимонопольні дії. 

г) узгоджені дії. 

4. З якого моменту юридична особа вважається створеною? 
а) з моменту укладення засновниками установчого договору. 

б) з дня державної реєстрації юридичної особи. 

в) з моменту започаткування підприємницької діяльності. 

г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності. 

5. Боржник визнається банкрутом: 
а) Загальними зборами засновників організації-боржника. 

б) Господарським судом. 

в) Ліквідаційною комісією. 

г) Арбітражним керуючим. 
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Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 21 

Теоретичні питання: 
1. Повне і командитне товариства: поняття та правове становище. 

2. Порядок провадження у справі про банкрутство. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, 

якщо: 

а) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента. 

б) обмежував виробництво, ринки товарів, техніко-технологічний розвиток інвестицій або 

встановлював контроль над ними. 

в) спотворював результати торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. 

г) застосовував різні умови до рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, 

що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції. 

4. Неустойка, що стягується понад збитки, називається: 

а) Заліковою. 

б) Альтернативною. 

в) Виключною. 

г) Штрафною. 

5. Предметом договору контрактації можуть бути: 

а) Промислова продукція. 

б) Сільськогосподарська продукція. 

в) Продукція видобувних галузей промисловості. 

г) Сільськогосподарська техніка. 
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Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 22 

Теоретичні питання: 
1. Умови допуску до здійснення перевірок на підприємстві. Організаційні та правові засади 

забезпечення захисту прав та інтересів підприємців у ході здійснення перевірки. 

3. Поняття господарсько-торговельної діяльності. Матеріально-технічне постачання і збут. 

 

Тестові завдання: 
1. Економічною конкуренцією вважається: 

а) змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним 
досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого 
споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 
продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови 
обороту товарів на ринку. 

б) конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої функції, внаслідок чого, 
наприклад, окремі виробники мають змогу контролювати ціни й обсяги продажу 
продукції, яку вони виробляють. 

в) конкуренція на ринку з небагатьма великими продавцями товарів, здатними суттєво 
впливати на ціни реалізації цих товарів. модель ринкової структури, за якої небагато 
великих фірм монополізують виробництво і реалізацію основної маси товарів. 

г) конкуренція, що здійснюється через зниження цін. 
2. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності: 

а) керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання. 
б) виключно керівника або його заступника. 
в) керівника та адвоката або іншого спеціаліста в області права. 
г) співробітників підконтрольного суб’єкта господарювання. 

3. Для яких господарських товариств установлено мінімальний розмір статутного 
капіталу? 
а) Акціонерне товариство. 
б) Товариство з додатковою відповідальністю. 
в) Товариство з обмеженою відповідальністю. 
г) Повне товариство. 

4. 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. 

5. 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. 
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Варіант 23 

Теоретичні питання: 
1. Адміністративно-правовий та нотаріальний захист прав суб’єктів господарювання. 

2. Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки. 

 

Тестові завдання: 

1. До основних принципів державного нагляду (контролю) НЕ належить принцип: 
а) рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання. 

б) об’єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю). 

в) вибірковості здійснення заходів нагляду (контролю). 

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

2. Що не вказують у статуті товариства? 
а) Органи управління товариством та їхня компетенція. 

б) Порядок прийняття рішень. 

в) Порядок вступу до товариства. 

г) Зобов’язання учасників створити товариство. 

3. 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. 

4. Що складає основний зміст права власності? 

а) Право володіння. 

б) Право володіння, користування і розпорядження майном. 

в) Право оперативного управління. 

г) Право розпорядження. 

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

прийняття й сплати товару неналежного асортименту? 

а) Горизонтальних. 

б) Вертикальних. 

в) Оперативно-господарських. 

г) Адміністративно-господарських. 
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Варіант 24 

Теоретичні питання: 
1. Господарські об’єднання: поняття, організаційно-правові форми, правове становище. 

2. Судовий захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Звернення до 

господарського суду. Підвідомчість та підсудність. 

 

Тестові завдання: 

1. Який з перелічених господарських договорів належить до спеціальних режимів 

господарювання? 

а) договір комісії. 

б) договір концесії. 

в) договір лізингу. 

г) договір комерційної концесії. 

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

а) статуту. 

б) засновницького договору. 

в) положення. 

г) установчого документа. 

3. Чи може бути односторонньо зменшено банком установлений договором розмір 

відсотків на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у 

разі настання визначених договором обставин? 

а) Може бути, якщо це передбачено договором. 

б) Може бути лише за згодою сторін. 

в) Може бути лише при значному зниженні рівня інфляції. 

г) Не може бути, якщо інше не встановлено законом. 

4. 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. 

5. 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 п. а) – в) дій за вибором покупця. 
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Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант 25 

Теоретичні питання: 
1. Санація як судова процедура, спрямована на відновлення платоспроможності боржника. 

2. Третейський суд. Міжнародний комерційний арбітраж. 

 

Тестові завдання: 

1. Термін договору концесії має бути: 
а) не менше 5 років та не більше 25 років. 

б) не менше 5 років та не більше 10 років. 

в) не менше 10 років та не більше 30 років. 

г) не менше 10 років та не більше 50 років. 

2. Яка функціональна складова економічної безпеки підприємства забезпечує фізичну 

безпеку працівників фірми? 

а) політико-правова. 

б) інтелектуальна та кадрова. 

в) силова. 

г) інформаційна. 

3. 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. 

4. Банкрутом не може бути визнано: 

а) Благодійну організацію. 

б) Закрите акціонерне товариство. 

в) Виробничий кооператив. 

г) Казенне підприємство. 

5. Суб’єкт господарювання НЕ МОЖЕ володіти майном на підставі такого правового 

титулу: 

а) Права власності. 

б) Права повного господарського відання. 

в) Права оперативного використання. 

г) Права оперативного управління. 
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Варіант 26 

Теоретичні питання: 
1. Порядок утворення суб’єкта господарювання – юридичної особи, її державна реєстрація. 

2. Конкуренція у сфері господарювання. Її позитивні та негативні ознаки. Види конкуренції 

та монополії. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Яке з перелічених підприємств належить до господарських організацій унітарного 

типу? 

а) комунальне. 

б) господарське товариство. 

в) виробничий кооператив. 

г) спільне підприємство. 

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

а) положеннями. 

б) статутами. 

в) наказами. 

г) установчими документами. 

4. Предметом договору комерційної концесії може бути: 

а) торгова марка. 

б) винахід. 

в) комерційний досвід. 

г) жодна відповідь не правильна. 

5. Предметом кредитного договору є: 

а) Грошові кошти. 

б) Речі, визначені родовими ознаками. 

в) Грошові кошти та речі, визначені родовими ознаками. 

г) Цінні папери. 
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Варіант 27 

Теоретичні питання: 
1. Законодавство про захист економічної конкуренції. 

2. Правове становище товарної та фондової біржі, їх організаційна структура. 

 

Тестові завдання: 

1. Для яких із названих господарських організацій управління господарською 

діяльністю є основною діяльністю? 

а) Господарське об’єднання. 

б) Виробничий кооператив. 

в) Господарське міністерство (відомство). 

г) Державне підприємство. 

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. Які з названих ознак не притаманні господарсько-правовій відповідальності? 

а) Застосовується у випадку скоєння господарського правопорушення. 

б) Настає виключно за наявності вини порушника. 

в) Застосовується у разі настання несприятливих наслідків економічного характеру, 

незалежно від застосування грошових санкцій або таких, що обмежують 

правоспроможність суб’єкта господарювання. 

г) Застосовується у формі певної системи економічних санкцій, передбаченої 

господарським законодавством і укладеними угодами, локальними нормативно-

правовими актами суб’єктів господарювання. 

5. Організація і проведення зборів кредиторів здійснюється: 

а) Уповноваженими організаціями. 

б) Арбітражним керуючим. 

в) Комітетом кредиторів. 

г) Господарським судом. 
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Варіант 28 

Теоретичні питання: 
1. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єкта господарювання. Реорганізація. 

2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. 

 

Тестові завдання: 

1. 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. 

2. Право власності на предмет договору фінансового лізингу належить: 
а) Лізингодавцеві. 

б) Лізингоодержувачу. 

в) Продавцю (постачальнику). 

г) Лізингодавцеві та продавцю на праві спільної сумісної власності. 

3. За договором побутового підряду замовником може бути: 

а) фізична особа. 

б) юридична особа. 

в) держава. 

г) Верховна Рада України. 

4. 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 

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

території, – це: 

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 
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Варіант 29 

Теоретичні питання: 
1. Підстави та порядок ліквідації, скасування державної реєстрації суб’єкта 

господарювання. 

2. Оренда майна у сфері господарювання. Договір оренди та його умови. 

 

Тестові завдання: 

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

а) Про банкрутство. 

б) Переддоговірні спори. 

в) Про захист прав споживачів. 

г) Які виникають при виконанні господарських договорів. 

2. Об’єкт будівництва – це: 

а) окремий будинок або споруда. 

б) реконструкція. 

в) будівельний майданчик. 

г) будівельна ділянка. 

3. Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути: 

а) тільки фізичні та/або юридичні особи – резиденти. 

б) фізичні та/або юридичні особи – резиденти і нерезиденти. 

в) виключно господарські товариства. 

г) тільки юридичні особи – резиденти і нерезиденти. 

4. Якими державними органами здійснюється реєстрація іноземних інвестицій? 

а) державними органами, які здійснюють державну реєстрацію підприємств. 

б) Міністерством фінансів України. 

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

Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

г) Кабінетом міністрів України. 

5. 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. 
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Варіант 30 

Теоретичні питання: 
1. Право власності в економіці України: поняття та форми (види). Особливості 

правомочостей власників – суб’єктів господарювання. 

2. Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви на ринку. 

 

Тестові завдання: 

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. 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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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3. Поняття та види фінансової діяльності. 

4. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності. 

3. Правовий статус Національного банку України. 

4. Договір безоплатної передачі майна (дарування) та його застосування у сфері господарювання. 

3. Готівкові розрахунки в господарському обороті. 

4. Договори підряду та підряду на капітальне будівництво. 

2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

3. Порядок використання реєстраторів розрахункових операцій. 

3. Безготівкові розрахунки. Загальна характеристика платіжних інструментів. 

4. Договір транспортної експедиції 

1. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види та структура. Відмежування господарських відносин від суміжних видів 

правовідносин. 

4. Договір зберігання та його види. 

3. Договір банківського рахунку. Порядок відкриття рахунків у банках. Договір банківського вкладу. 

4. Комерційне посередництво у сфері господарювання. Агентський договір. 

1. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

3. Поняття та види страхування. Договір страхування, основні страхові поняття. 

3. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку. Поняття і значення фінансового контролю, його види і методи. 

Аудиторська діяльність. 

4. Договори комісії та консигнації. 

4. Загальні умови та гарантії забезпечення якості продукції, робіт та послуг. Стандартизація, сертифікація та правове забезпечення 

єдності вимірювань. 

3. Державна політика з питань банкрутства. Заходи запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 

4. Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів. 

4. Основні права споживачів та їх захист. 

3. Учасники провадження у справі про банкрутство та їх правовий статус. 

4. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів за законодавством про захист прав споживачів. 

4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

4. Законодавство України про рекламу, відповідальність за його порушення. 

3. Мирова угода. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству, досудова санація. 

4. Поняття інвестицій та їх види. Інвестиційна діяльність. 

2. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

4. Форми і види іноземних інвестицій. 

3. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності. 

4. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій. 

2. Підстави для здійснення перевірок суб’єктів господарювання та їх види. Повноваження державних органів при здійснення 

контролю. 

3. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

4. Інноваційна діяльність. Інноваційний продукт. 

1. Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права та обов’язки членів виробничого кооперативу, управління). 

4. Правова характеристика договору на створення і передачу науково-технічної продукції. 

1. Види та особливості правового становища некомерційних суб’єктів господарювання. Правове становище кредитних спілок. 

4. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). 

3. Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти. 

4. Поняття, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. 

4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, її принципи та режими. Ліцензування, квотування 

зовнішньоекономічних операцій. 

3. Правова характеристика договору енергопостачання. 

4. Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту. 

1. Статутний капітал підприємства. Установчі документи юридичної особи. 

4. ІНКОТЕРМС. 

2. Правове становище антимонопольних органів. 

3. Правила біржової торгівлі. 

4. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Монополістичні порушення. 

4. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. 

3. Особливості оренди державного та комунального майна. 

4. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний договір. 


