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Тестові питання з „Господарського права”. 
 

Ознакою господарських відносин є: 
 
Ознакою  суб’єктів господарського права є: 
організаційно-правова форма; 
 
Суб’єктами господарського права є: 
підприємства; 
 
Одним із видів підприємств є: 
казенні підприємства; 
 
Який уповноважений орган  може бути засновником підприємств 
комунальної власності: 
 
На якому праві казенне підприємство володіє закріпленим за ним 
майном: 
 
На якому праві державне комерційне підприємство володіє закріпленим 
за ним майном: 
 
Ознака підприємства яка характеризує його як суб’єкта 
господарювання: 
 
Частку у статутному фонді підприємства яку повинна становити 
іноземна інвестиція, щоб воно визнавалося підприємством з іноземною 
інвестицією: 
 
Підприємницька діяльність – це: 
 
Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного 
підприємства встановлюється: 
 
Документом, що видається уповноваженим органом на право займатися 
певним видом підприємницької діяльності є: 
 
Реорганізація, внаслідок якої підприємство увійшло до складу іншої 
юридичної особи, називається: 
 
Реорганізація, внаслідок якої на базі одного суб’єкта господарювання  
утворюється два і більше нових називається: 
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Реорганізація, внаслідок якої від одного суб’єкта господарювання  
виділяється частина майна, на базі якого створюються один або   більше 
суб’єктів господарювання  називається: 
 
Суб’єкт підприємницької діяльності, що відносяться до категорії 
господарських товариств: 
 
Момент набуття прав юридичної особи господарським товариством: 
 
Вид акціонерного товариства: 
 
Особливості юридичного статусу акціонерного товариства: 
 
До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з 
учасників зобов’язаний внести до статутного фонду: 
 
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть 
відповідальність: 
 
Учасники товариства з додатковою відповідальністю несуть 
відповідальність: 
 
Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 
діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 
товариства усім своїм майном, називається: 
 
Товариство, статутний фонд якого поділений на частки і несе 
відповідальність за зобов’язаннями товариства  власним  майном, 
називається: 
 
Недодержання встановленої законом форми господарського договору 
має своїми наслідками: 
 
Суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання не 
несе господарсько-правової відповідальності, якщо доведе, що: 
ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення 
господарського правопорушення; 
 
Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка 
потерпіла від правопорушення: 
 
Видом адміністративно-господарської санкції є: 
 
Претензія, яка пред’являється до правопорушника, підлягає розгляду: 
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в місячний строк із дня її одержання, якщо інший строк не встановлено 
ГК України або іншими законодавчими актами; 
 
Дії, які згідно із законодавством визнаються недобросовісною 
конкуренцією: 
 
Підприємницька діяльність – це: 
 
Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: 
вільного вибору підприємцем виду підприємницької діяльності; 
 
Строк дії ліцензії на провадження певних видів підприємницької 
діяльності не повинен: 
 
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 
 
Не потребує ліцензування господарська діяльність, спрямована на: 
 
До видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, 
належать: 
 
Спосіб припинення господарського товариства, який не передбачає 
передання майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам, 
називається: 
 
Командитне товариство створюється і діє на підставі: 
 
Учасники повного товариства несуть відповідальність за його 
зобов’язаннями: 
 
Вкладами учасників та засновників господарського товариства не 
можуть бути: 
 
Грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання – це: 
 
Неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після 
настання встановленого строку їх сплати свої грошові зобов’язання 
перед кредиторами не інакше як через відновлення платоспроможності – 
це: 
 
Боржником Закон «Про відновлення платоспроможності або визнання 
його банкрутом» визнає суб’єкта підприємницької діяльності, 
неспроможного виконати свої грошові зобов’язання протягом: 
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Суб’єктом банкрутства може бути: 
товариства з обмеженою відповідальністю; 
 
Суб’єктом банкрутства не може бути: 
 
Система заходів, спрямована на фінансове оздоровлення фінансово-
господарського становища боржника, а також задоволення в повному 
обсязі або частково вимог кредиторів у справі про банкрутство 
називається: 
 
Система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та 
розпорядженням майном боржника у справі про банкрутство 
називається: 
 
Порушення провадження у справі про банкрутство відбувається: 
 
Офіційним друкованим органом, в яких публікуються оголошення про 
порушення провадження у справі про банкрутство, визнання боржника 
банкрутом є: 
 
Справи про банкрутство підвідомчі: 
господарським судам; 
 
Якщо справа про банкрутство порушується за заявою боржника, 
боржник зобов’язаний одночасно подати: 
 
Заявник за ухвалою суду зобов’язаний подати до офіційних друкованих 
органів оголошення про порушення справи про банкрутство: 
 
Попереднє засідання у справі про банкрутство відбувається: 
 
На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет 
кредиторів у складі: 
 
Про визнання боржника банкрутом господарський суд: 
 
Про припинення провадження у справі  про банкрутство господарський 
суд: 
 
Ознаками підприємництва є: 
 
Підприємницьку діяльність в Україні можуть здійснювати: 
 
Підприємницькою діяльністю не можуть займатися: 
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Фізична особа має право здійснювати підприємницьку діяльність: 
 
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
проводиться виключно у: 
 
При реєстрації юридичної особи її засновник (засновники) має право 
зарезервувати найменування юридичної особи строком: 
 
Резервування  найменування юридичної особи здійснюється впродовж: 
 
Документом, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта 
підприємницької діяльності, є: 
 
Не підлягає ліцензуванню: 
 
Строк дії ліцензії на провадження певних видів підприємницької 
діяльності не повинен: 
 
Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів) провадиться на підставі ліцензії, яка видається: 
 
До видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, 
належать: 
 
До підприємницьких товариств належать: 
 
Юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на 
частки між учасниками, це: 
 
Установчими документами підприємницьких товариств є: 
 
Спосіб припинення юридичної особи, який не передбачає передання 
майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам, називається: 
 
Господарське товариство є залежним, якщо іншому (головному) 
господарському товариству належать: 
 
Командитне товариство створюється і діє на підставі: 
 
До моменту державної реєстрації товариства з обмеженою 
відповідальністю його учасники повинні сплатити: 
 
Рішення загальних зборів акціонерів стосовно внесення змін до статуту 
акціонерного товариства приймається: 
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Видом акціонерного товариства є: 
 
Учасники повного товариства несуть відповідальність за його 
зобов’язаннями: 
 
Планові перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
підприємництва проводяться: 
 
Свідоцтво про право сплати єдиного податку видається: 
 
Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть 
бути: 
 
Тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його 
учасниками певної спільної господарської мети – це: 
 
Видом акціонерного товариства є: 
 
Суб’єктом банкрутства (банкрутом) може бути: 
 
До судових процедур, що застосовуються до неплатоспроможного 
боржника, не належить: 
 
Об’єктом лізингу можуть бути: 
 
Комерційне посередництво – це діяльність, яка здійснюється 
комерційним агентом: 
 
Договором, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов’язується 
надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення 
строку право використання в підприємницькій діяльності користувача 
комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач 
зобов’язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та 
сплатити прововолодільцеві обумовлену договором винагороду є: 
 
На основі яких документів здійснює діяльність акціонерне товариство: 
колективний договір; 
 
Видом акціонерного товариства є: 
 
Що включає в себе правовий статус підприємця: 
 
Який суб'єкт не належать до колективної форми власності: 
приватне підприємство; 
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Спосіб реорганізації, який передбачає зміну організаційно-правової  
форми суб'єкта підприємництва: 
 
Єдиний документ дозвільного характеру, який дає право на зайняття   
певним видом господарської діяльності, що  відповідно до законодавства 
підлягає обмеженню: 
 
Спеціальний дозвіл (ліцензія) на певні види підприємницької діяльності 
видається: 
 
Підставою припинення підприємницької діяльності є: 
власна ініціатива підприємця; 
 
Видом підприємства є: 
 


