
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Факультет права та міжнародних відносин  

 

Кафедра публічного та приватного права  

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Господарське законодавство» 

 

 

Курс: ІІ 

Спеціальність: Менеджмент 

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів:  40 балів.  

Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Значення оцінки  

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом.  

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 
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Орієнтовний перелік питань:   

1. Господарське право відповідно до законодавства є галуззю______? 

2. Господарський кодекс України було прийнято Верховною радою 

України____? 

3. Що є предметом господарського права? 

4. Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний 

ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню 

послуг та заняття торгівлею з метою отримання _________? 

5. Форма власності, що становить матеріальну основу підприємницьких 

правовідносин, це_____? 

6. Сферу господарських відносин становлять___? 

7. Право володіння, користування та розпорядження відносяться до____? 

8. Який нормативний акт не відноситься до джерел господарського права? 

9. Предмет господарського права − це? 

10. Що не відноситься до ознак господарської діяльності? 

11. В якому нормативно-правовому акті міститься поняття господарської 



діяльності як будь-якої діяльності, в тому числі підприємницької, 

пов’язаної з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, 

що виступають у формі товару? 

12. Який метод господарського права ґрунтується на можливості суб'єктів 

господарювання мати право за власною ініціативою приймати рішення, які 

не суперечать законодавству України? 

13. Який метод господарського права ґрунтується на виконанні вимог закону 

при моделюванні поведінки суб'єктів господарської діяльності, їх 

взаємовідносин між собою та державою? 

14. Який метод господарського права ґрунтується на регулюванні поведінки 

суб'єктів господарських відносин шляхом впровадження рекомендованих 

моделей відповідних правовідносин? 

15. Як називається система із чітко визначеною організаційною структурою, 

взаємозумовленістю і взаємозалежністю нормативно-правових актів, 

упорядкованих за певною ієрархією? 

16. До якого різновиду господарських правовідносин належать відносини, які 

виникають всередині господарської організації (між її структурними 

підрозділами, органами, між організацією в особі органів управління та їх 

посадових осіб та її учасниками, між організацією та її структурними 

підрозділами)? 

17. До якого різновиду господарських правовідносин належать відносини, які 

виникають між юридично самостійними суб’єктами господарювання? 

18. До якого різновиду господарських правовідносин належать відносини, які 

виникають між рівноправними учасниками правовідносин? 

19. До якого різновиду господарських правовідносин належать відносини, в 

яких одним із учасників правовідносин виступає орган господарського 

керівництва, в т. ч. власник майна іншого учасника? 

20. До якого обʼєкту господарських правовідносин належать предмети 

матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права і 

обов’язки? 

21. До якого обʼєкту господарських правовідносин належать усі види майна 

підприємства, призначені для його діяльності, включаючи земельні 

ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, 

права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше 

позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або 

законом? 

22. До якого обʼєкту господарських правовідносин належать літературні та 

художні твори, комп’ютерні програми, фонограми, відеограми, винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, 

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів 

та послуг), географічні зазначення, комерційна таємниця? 

23. Яку назву має річ, яку не можна поділити без втрати її цільового 

призначення? 

24. Яке поняття відображає сукупність прав та обовʼязків учасників 

господарських відносин? 

25. Яке основне призначення має документ, що містить коди і назви видів 

комерційної діяльності відповідно до затвердженої структурою? 



26. Що належить до суб'єктів господарювання відповідно до ГК України? 

27. Вимога до учасника господарських правовідносин діяти (або не вчиняти 

дій), забезпечена можливістю правового примусу до належної поведінки 

це? 

28. Залежно від форми власності суб’єкти господарювання поділяються 

на____? 

29. Якою статтею ГК України визначено порядок утворення суб’єктів 

господарювання? 

30. Державна реєстрація суб'єктів господарювання це____ ? 

31. В якому розмірі справляється адміністративний збір за виправлення 

технічної помилки, допущеної з вини заявника? 

32. Що відноситься до ознак підприємництва? 

33. Відповідно до ГК України підприємництво це____? 

34. Чи може здійснюватися підприємницька діяльність пов’язана з 

проведенням ломбардних операцій? 

35. Чи може здійснюватися підприємницька діяльність пов’язана з 

виробництвом біоетанолу ? 

36. Господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств 

з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для 

вирішення спільних економічних та соціальних завдань це____? 

37. Чи має право підприємство-учасник господарського об’єднання 

одержувати від господарського об'єднання в установленому порядку 

інформацію, пов'язану з інтересами підприємства? 

38. В якій статті ГК України зазначено статус підприємства - учасника 

об'єднання підприємств? 

39. Чи вірно на вашу думку визначення, що асоціація це договірне об'єднання, 

створене з метою постійної координації господарської діяльності 

підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох 

виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації 

виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання 

учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення 

переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації 

повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація 

не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників 

асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена 

представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими 

підприємствами та організаціями ? 

40. Чи вірно на вашу думку визначення, що консорціум це статутне об'єднання 

підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності 

від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій 

науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, 

зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники консорціуму 

наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом 

представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими 

підприємствами та організаціями. Учасники консорціуму не можуть бути 

одночасно учасниками іншого консорціуму ? 

41. Чи можуть входити в об’єднання підприємств підприємства утворені за 



законодавством інших держав? 

42. Який нормативно-правовий акт надав підприємствам право об'єднуватись 

у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом, 

якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України? 

43. Коли у світі почало виникати родинне підприємництво? 

44. Що було поштовхом зародження аналогу сучасного акціонерного 

товариства? 

45. В якому столітті формується спільне поняття корпорації ? 

46. Що не відноситься до ознак господарського товариства? 

47. Що не належить до господарських товариств? 

48. Чи вірно на вашу думку визначення, що акціонерним товариством є 

господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на 

визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери 

несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості 

належних їм акцій, крім випадків, визначених законом? 

49. Чи вірно на вашу думку визначення, що відкрите акціонерне товариство є 

господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, 

і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. 

Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик 

збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів? 

50. Господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки 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 це____? 

51. Відповідно до Господарського кодексу України державне замовлення 

є____? 

52. Договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом 

господарювання - виконавцем державного замовлення, в якому 

визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їх 

господарські відносини це____? 

53. В якій статті Цивільного кодексу України визначено, що таке «державний 

контракт»? 

54. Який державний орган влади здійснює розподіл квот в Україні? 

55. Торговий патент це____? 

56. Спеціальний торговий патент це ____? 

57. Документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений 

уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і 

багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які 

стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси 

або послуги, дотримання яких є обов’язковим це____? 

58. В теорії господарського права під правовим режимом майна суб’єктів 

господарювання розуміються? 

59. Чи вірно на вишу думку твердження, що під «річчю» у статті 179 ЦК 

розуміється предмет нематеріального світу, щодо якого можуть виникати 

цивільні права і обов’язки? 



60. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 

процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) це____? 

61. В якому році було започатковано право довірчої власності в Україні? 

62. Чи може, на вашу думку, суб'єкт права оперативного управління володіти, 

користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за його 

цільовим призначенням, самостійно розпоряджаючись закріпленими за 

ним коштами (державні установи) та іншим майном, крім основних фондів 

(казенне підприємство)? 

63. Коли та яким нормативно-правовим актом було вперше запроваджено в 

законодавство право оперативного управління як правовий інститут? 

64. Яким нормативно-правовим актом України започатковано новий правовий 

титул майна – право оперативного використання майна? 

65. Ким або чім визначається обсяг майнових правомочностей суб'єкта 

господарювання у межах права оперативного використання майна? 

66. Господарським зобов’язанням визнається____? 

67. Основні види господарських зобов’язань____? 

68. Цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками 

господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу 

яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на 

користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона 

має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку 

називаються_____? 

69. Види господарських договорів____? 

70. Істотними умовами укладання господарського договору є___? 

71. Змістом господарських договорів є___? 

72. Спрощений спосіб укладання господарських договорів полягає у___? 

73. За наявності заперечень при укладенні договору____? 

74. Штрафними санкціями за Господарським кодексом є____? 

75. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських 

санкцій__? 

76. Підставою господарсько-правової відповідальності учасника 

господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері____? 

77. Адміністративно-господарськими санкціями за Господарським кодексом 

не вважаються___? 

78. Адміністративно-господарськи санкції за Господарським кодексом 

можуть бути застосовані___? 

79. Підставою припинення господарського зобов’язання не може бути____? 

80. Підставою виникнення господарського зобов’язання є____? 

81. Грошові зобов’язання учасників господарських відносин повинні бути 

виражені і підлягають оплаті в____? 

82. Підставою виникнення господарського зобов’язання не може бути_____? 

83. Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний 

ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню 



послуг та заняття торгівлею з метою отримання _________? 

84. Підприємництво – це господарська діяльність_____? 

85. Учасники якої господарської організації несуть додаткову 

відповідальності за зобов’язаннями організації_____? 

86. Для якого з названих господарських організацій законом встановлено 

мінімальний розмір статутного фонду? 

87. Для державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності не подається 

наступний документ? 

88. Суб’єкт господарювання може бути утворений шляхом? 

89. 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___? 

90. Повними учасниками якого господарського товариства можуть бути лише 

особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва? 

91. Рішення про утворення господарського об’єднання погоджується із_____? 

92. Суб'єкти господарювання в межах своєї компетенції та відповідно до 

встановленого законодавством порядку можуть_____? 

93. Залежно від способу заснування та формування статутного фонду в 

Україні діють такі підприємства___? 

94. Установчими документами суб’єктів господарської діяльності можуть 

бути____? 

95. Підприємства залежно від кількості працівників і річного обсягу валового 

доходу від реалізації продукції поділяються на_____? 

96. До обов’язків учасників господарського товариства входить___? 

97. Види господарських об’єднань_____? 

98. До фондів господарських товариств належать____? 

99. Учасниками господарських об’єднань є____? 

100. Основа виникнення господарських об’єднань є___? 
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