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РОЗДІЛ 1 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Підприємницьке право» 

підготовки бакалаврів напряму 6.030601 «менеджмент» 

1 Анотація дисциплін «Підприємницьке право» 

 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена з 

урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів  

напряму підготовки 6.030601 менеджмент. 

      Предметом вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке 

право» є сукупність юридичних норм, що регулюють відносини між 

суб’єктами господарської діяльності, які мають на меті отримання 

прибутку, тобто здійснюють підприємницьку діяльність. 

       Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Підприємницьке 

право» базується на знаннях, отриманих в результаті вивчення дисциплін 

«Основи правових знань», «Трудове право», «Основи підприємництва», 

«Мікроекономіка», «Правознавство» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Підприємницьке право. Загальна частина.  

2. Підприємницьке право. Особлива частина. 

        Мета викладання дисципліни «Підприємницьке право» полягає у 

засвоєнні майбутніми менеджерами основ підприємницького права, їх 

правовій підготовці як працівників, так і управлінців в умовах активного 

розвитку в економіці України ринкових товарно-грошових відносин. 

 Завдання дисципліни: 

- вивчення студентами сутності підприємницького права, його завдань, 

джерел, методів, норм; 

- засвоєння студентами основних юридичних інститутів в галузі 

регулювання підприємницьких правовідносин; 
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- набуття майбутніми менеджерами умінь та навичок тлумачення право-

відносин, що виникають у підприємницькій діяльності, розумінні їх 

природи; 

- вивчення студентами порядку врегулювання відносин підприємців між 

собою та з органами держави за допомогою правових норм; 

- засвоєння майбутніми менеджерами правових механізмів захисту прав 

учасників підприємницьких правовідносин тощо. 

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати матеріал програми дисципліни «Підприємницьке право», його 

основні норми та інститути, порядок укладання, зміни, розірвання та 

припинення різних господарських та цивільних договорів; 

- вміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, 

використовувати під час відповіді належні правові норми та звичаї, 

аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування, 

аналізувати конкретні правові ситуації через зміст конкретної теми 

курсу. 

 На вивчення дисципліни «Підприємницьке право» відводиться 72 год, 

2 кредити ECTS. 
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2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Підприємницьке право. Загальна частина. 

Тема 1 Предмет, методи і система підприємницького права 

 Підприємницьке право – галузь національного права України. 

Предмет регулювання підприємницького права. 

Загальна частина підприємницького права. Особлива частина 

підприємницького права.  

Завдання підприємницького права. Методи підприємницького права. 

 

Тема 2 Джерела підприємницького права 

 

Конституція України про право на зайняття підприємницькою 

діяльністю. Закони України – основне джерело підприємницького права.  

Завдання і структура Господарського кодексу України.  

Місце указів Президента України серед джерел підприємницького 

права. 

 Роль постанов Кабінету Міністрів України як джерела 

підприємницького права. Інші джерела підприємницького права. 

  

Тема 3 Підприємства як суб’єкти підприємницького права 

 Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємств. 

Правові основи створення підприємств.  

 Установчі документи підприємств: поняття, види, зміст.  

 Права та обов’язки підприємства як суб’єкта підприємницького права. 

Поняття та види об’єднань підприємств. Правові підстави припинення 

підприємства. 

 

Тема 4 Господарські товариства як суб’єкти підприємницького 

права 

 Поняття господарського товариства. Засновники господарських това-

риств. Установчі документи господарських товариств, їх зміст. 

 Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус 

товариства з обмеженою відповідальністю. Особливості правового статусу 



 7 

командитного товариства, повного товариства, товариства з додатковою 

відповідальністю. 

 Органи управління товариством. Підстави припинення господарських 

товариств. 

  

Тема 5 Правовий статус фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності 

 Право особи на підприємницьку діяльність: конституційно-правові та 

законодавчі засади. Права фізичної особи – суб’єкта підприємницької 

діяльності. 

 Обов’язки фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.  

 Обмеження щодо окремих категорій фізичних осіб – громадян України 

на зайняття підприємницькою діяльністю. 

  

Тема 6 Правові засади державної реєстрації суб’єктів підприємництва 

 Поняття «державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності». 

Орган державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

Документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи як 

суб’єкта підприємницької діяльності. Документи, необхідні для державної 

реєстрації фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності. 

 Плата за державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. 

Строки державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

 Підстави для відмови в державній реєстрації фізичної особи, яка має 

намір зареєструватись суб’єктом підприємницької діяльності. Підстави 

скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

Тема 7 Правові основи ліцензування окремих видів 

підприємницької діяльності 

 Поняття ліцензування. Органи ліцензування. Види підприємницької 

діяльності, що підлягають ліцензуванню. Поняття ліцензійних умов.  
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Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на певний вид 

господарської діяльності. Порядок подання документів для отримання 

ліцензії. Строки дії ліцензії. Плата за видачу ліцензії.  

Правові основи внесення змін до ліцензії на певний вид господарської 

діяльності. Дублікат ліцензії. 

Правові підстави анулювання та зупинення дії ліцензії. 

 

Тема 8 Правовий режим майнової основи підприємницької 

діяльності 

Поняття правового режиму майна суб’єктів підприємницької 

діяльності. Поняття права власності як основного речового права. Право 

господарського відання. Право оперативного управління.  

Джерела формування майна суб’єкта підприємницької діяльності. 

Правові основи використання в підприємницькій діяльності прав 

інтелектуальної власності та цінних паперів (акцій, облігацій, ощадних 

сертифікатів, векселів). 

Гарантії та захист майнових прав суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Підприємницьке право. Особлива частина. 

Тема 9 Поняття та види господарських договорів між суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Поняття господарського договору у підприємницькому праві. Істотні 

умови господарського договору між суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

Нормативно-правове регулювання форми господарських договорів. 

Загальний порядок укладання господарських договорів. Особливості 

укладення попередніх договорів.  

Особливості укладення господарських договорів на основі вільного 

волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. 
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 Законодавчі основи зміни та розірвання господарських договорів між 

суб’єктами підприємницької діяльності. 

 

Тема 10 Виконання господарсько-договірних зобов’язань між 

суб’єктами підприємницької діяльності 

 

Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Правила вико-

нання господарських зобов’язань третьою особою. Правила виконання гос-

подарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька 

зобов’язаних суб’єктів.  

Місце виконання господарського зобов’язання.  

Правові підстави недійсності господарського зобов’язання. Наслідки 

визнання господарського зобов’язання недійсним. 

  

Тема 11 Забезпечення виконання господарсько-договірних 

зобов’язань між суб’єктами підприємницької діяльності 

 

Загальні умови забезпечення виконання господарсько-договірних 

зобов’язань між суб’єктами підприємницької діяльності. Форма правочину 

щодо забезпечення виконання господарсько-договірних зобов’язань. 

Поняття та види неустойки. Предмет неустойки. Підстави виникнення 

права на неустойку. 

Договір поруки. Права і обов’язки поручителя. Підстави припинення 

поруки. Поняття гарантії. Сторони договору гарантії. Строк дії гарантії. 

Права та обов’язки гаранта. Підстави припинення гарантії. 

Поняття завдатку. Завдаток і аванс. Правові наслідки порушення або 

припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.  

Поняття застави. Підстави виникнення застави. Предмет застави. Фо-

рма договору застави. Державна реєстрація застави. Заміна предмета зас-

тави. Застава майна, що є у спільній власності. Оцінка предмета застави. 

Страхування предмета застави. 

 Зміст договору застави. Правові основи користування та розпоряд-

ження предметом застави. Наступна застава. Підстави припинення права 

застави. 

Особливості окремих видів застави (закладу, іпотеки, застави товарів в 

обороті чи переробці): предмет, форма та зміст договору тощо. 
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Право притримання. Предмет притримання. Обов’язки кредитора, який 

притримує річ у себе. Правове регулювання розпорядження річчю, яку 

притримує кредитор.  

 

Тема 12 Правове регулювання неплатоспроможності та 

банкрутства 

 

 Поняття неплатоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності. 

Поняття банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності.  

Кредитори неплатоспроможних боржників. Збори кредиторів боржни-

ка. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 

Правові підстави та порядок оголошення боржника банкрутом. Черго-

вість задоволення претензій кредиторів. 

 

Тема 13 Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

підприємницької діяльності 

Поняття юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповіда-

льності в підприємницькому праві. Правове визначення межі господарсь-

ко-правової відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності. 

Правове регулювання досудового порядку реалізації господарсько-

правової відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності. 

Поняття, склад та розмір відшкодування збитків. Умови та порядок від-

шкодування збитків.  

Штрафні санкції: поняття, розмір, підстави та порядок застосування. 

Оперативно-господарські санкції в підприємницькому праві: поняття, 

види та порядок застосування. Адміністративно-господарські санкції: 

поняття, види, порядок та строки застосування. 

 

Тема 14 Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції 

 Поняття недобросовісної конкуренції. Державні органи, що здійсню-

ють захист від недобросовісної конкуренції. Правовий статус Антимоно-

польного комітету України. 
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Діяння, які визначаються як недобросовісна конкуренція. Право суб’-

єкта підприємницької діяльності на захист від недобросовісної конку-

ренції.  

Відповідальність за здійснення недобросовісної конкуренції. 

 

Тема 15 Господарсько-торгівельна діяльність суб’єктів 

підприємництва 

Поняття господарсько-торгівельної діяльності, її види та форми. 

Поняття договору купівлі-продажу, його зміст. Предмет договору купівлі-

продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. 

 Момент виконання обов’язку продавця передати товар. Кількість 

товару. Якість товару, її гарантії. Асортимент товару. Комплектність 

товару. Ціна товару. 

Нормативно-правове регулювання роздрібної купівлі-продажу.  

Особливості правового регулювання договіру поставки. Положення 

про поставки. 

  

Тема 16 Правове регулювання страхування 

Поняття договору страхування. Суб’єкти страхової діяльності у сфері 

господарювання. Істотні умови договору страхування. 

 Права та обов’язки страховика. Права та обов’язки страхувальника. 

Умови та порядок здійснення страхової виплати. Підстави відмови від 

здійснення страхової виплати. Відповідальність страховика. 

Підстави недійсності договору страхування. Підстави припинення 

договору страхування.  

 

Тема 17 Правові основи банківської діяльності 

Поняття банку. Види банків. Банківська система України. Правовий 

статус Національного банку України. Організаційно-правові форми банків. 
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Державні банки. Кооперативні банки. Депозитні операції банків. 

Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Кредитні операції 

банків. 

Правове регулювання факторингових послуг банків. Лізингові операції 

банків: поняття та види. 

Тема 18 Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів 

підприємництва 

     Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Правові джерела зовнішньо-

економічної діяльності: Конституція України, кодекси та закони України, 

підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори (угоди) та 

правові звичаї (традиції). 

      Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види зовніньо-

економічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

      Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Но-

рмативно-правове регулювання ліцензування та квотування зовнішньо-

економічної діяльності.  

      Поняття та формазовнішньоекономічного договору (контракту). Пра-

во, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів (контрактів).  

      Правові засади державної реєстрації зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). Нормативно-правові основи виконання зовнішньоеконо-міч-

них договорів (контрактів). Захист Українською державою прав та закон-

них інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
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3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Конституція України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 54 с. 

2. Господарський кодекс України. – К. : Юрінком Інтер , 2012. – 210 с. 

3. Цивільний кодекс України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 370 с.  

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізикних осіб-підприємців». 

5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні». 

6. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності». 

7. Закон України «Про акціонерні товариства». 

8. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

9. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

10. Закон України «Про заставу». 

11. Закон України «Про іпотеку». 

 

Допоміжна 

 

1. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посібник / Вінник О.М . – К.:  

Юридична думка, 2005. – 568 с. 

2. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємницт- 

ва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Ін-

вестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної 

конкуренції. Реклама / Саніахметова Н. О. – К. : А. С. К., 2001. – 704 с. 

3. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні : нав- 

чал. посібник / Саніахметова Н. О. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 333 с. 

4. Семенова Л. М. Антимонопольне і конкурентне право: Курс лекцій /  

Семенова Л. М. – К., 2006. – 180 с. 

5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / Щербина В. С. – К. :  

Юрінком Інтер, 2011. – 490 с. 

6. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів : навчальн. - практ. посіб.  

/ Мічурін Є. О. – X. : Юрсвіт, 2006. – 536 с.  

7. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі :  
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зб. нормативно-правових актів / упоряд. О. І. Дорошенко. – Д . : Дніпро-

книга, 2008. – 1056 с. 

8. Хозяйственное право Украины : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Зна- 

менский, К. С. Хахулин и др.; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком 

Интер, 2002. – 912 с. 

9. Господарське законодавство : навч. посіб. / В. І. Курило, О. П. Світлич-

ний. – К. : Ірідіум, 2011. – 486 с. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО» 

 

Економічна, загальнополітична та духовна інтеграція України до єв-

ропейських стандартів в цілому та до загальноєвропейського освітнього 

простору зокрема, перетворює самостійну роботу кожного студента на 

першорядний чинник отримання та засвоєння професійних знань в процесі 

здобуття вищої освіти. Особливо важливою самостійна робота є для сту-

дентів, які здобувають підготовку за напрямом «менеджмент». 

Саме завдяки систематичній самостійній роботі над вивченням всіх 

навчальних дисциплін загалом та, особливо, – дисципліни «Підприємни-

цьке право» у майбутнього менеджера можуть сформуватись такі риси 

характеру, як працьовитість, цілеспрямованість, впевненість у правильно 

обраному шляху та професійна впевненість, розуміння сутності правових 

норм, що регулюють відносини між суб’єктами підприємницької діяль-

ності, та вміння їх застосовувати у власній практичній діяльності.  

Самостійну роботу над вивченням дисципліни «Підприємницьке 

право» студенту необхідно розпочати із загального ознайомлення з 

програмою цієї дисципліни. Ця програма є наступним Розділом  методи-

чних вказівок. При цьому особливу увагу необхідно звернути на зміст 

основних джерел підприємницького права та навчальну літературу з цієї 

дисципліни. 

Окремими «кроками» самостійної роботи студента у процесі вивчення 

дисципліни «Підприємницьке право» має стати засвоєння ним кожної 

теми. Для цього необхідно, перш за все, вивчити її сутність та засвоїти 

основні правові інститути, під якими розуміється сукупність правових 

норм, що регулюють близькі за змістом правовідносини в середині галузі 

права. Такими інститутами підприємницького права є інститут джерел 

підприємницького права, інститут методів підприємницького права, 

інститут права на підприємницьку діяльність, інститут суб’єктів підприєм-

ницької діяльності, інститут правового статусу майна, інститут державної 

реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, інститут господарських 

товариств, інститут договорів між суб’єктами підприємницької діяльності, 

інститут неплатоспроможності тощо. 
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 Належне розуміння сутності цих та інших інститутів підприємниць-

кого права можливе лише за умови ознайомлення з джерелами під-

приємницького права та їх вивчення. Такими джерелами є Конституція Ук-

раїни, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Закон України 

«Про господарські товариства», Закон України «Про акціонерні товари-

ства», Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Закон Украї-

ни «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закон Ук-

раїни «Про патентування окремих видів господарської діяльності», Закон 

України «Про іпотеку», Закон України «Про відновлення платоспромож-

ності боржника і визнання його банкрутом», Закон України «Про рекла-

му», інші закони України, а також підзаконні нормативно-правові акти 

(укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти 

Національного банку України, накази по міністерствах та відомствах).  

Всі кодекси України, закони України, зміни до них друкуються у пар-

ламентському виданні «Відомості Верховної Ради України» та в газетах 

«Голос України», «Урядовий кур’єр». В останніх виданнях оприлюднюю-

ться також укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни, акти центральних органів виконавчої влади. На теперішній час, з ура-

хуванням рівня комп’ютеризації українського суспільства загалом, й, особ-

ливо, студентської молоді, найбільш оптимальний спосіб ознайомлення з 

джерелами підприємницького права передбачає використання засобів 

ІНТЕРНЕТу. В цій світовій електронній мережі кожен студент може 

знайти відповідне джерело підприємницького права в чинній редакції.  

Узагальненому, більш поглибленому розумінню норм підприємниць-

кого права сприятиме вивчення студентом відповідних підручників та нав-

чальних посібників вітчизняних юристів-теоретиків в цій галузі націона-

льного права.  

Детальніше ознайомитись з окремими інститутами підприємницького 

права, проблемами, які виникають у підприємницькій діяльності та шляха-

ми їх вирішення можна завдяки роботі з такими науковими виданнями як 

«Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Вісник Ве-

рховного Суду України», «Економіка України» тощо.  
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РОЗДІЛ 3 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота з дисципліни «Підприємницьке право» має на меті 

закріплення у свідомості студента знань про основні інститути цієї галузі 

національного права та формування у нього практичних навиків 

застосовувати ці знання. 

Контрольна робота має містити відповіді на два теоретичних питання 

та вирішення практичної задачі.  

Варіант контрольної роботи відповідає номеру прізвища студента у 

журналі його академічної групи. 

До структури контрольної роботи входять: 

- титульний аркуш; 

- зміст;  

- відповіді на теоретичні питання;  

- вирішення задач; 

- перелік використаної літератури та інших джерел інформації. 

На титульному аркуші необхідно вказати: 

 - назву навчальної дисципліни; 

 - назву навчального інституту та академічної групи; 

 - номер варіанта завдання; 

 - прізвище, ім’я, по-батькові автора роботи;  

 - посаду, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, який має перевірити 

роботу. 

Контрольну роботу виконують, як правило, у друкованому вигляді на 

пронумерованих і скріплених належним чином аркушах формату А–4. 

Можливо також виконання завдання у рукописному вигляді, чітким та 

розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А–4. 

На кожній сторінці необхідно залишати поля для зауважень викладача. 
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Перед відповіддю на кожне з питань необхідно викласти його зміст. 

Відповіді на питання і задачі повинні бути чіткими, з посиланням на 

джерела інформації. Також необхідно посилатися на статтю та частину 

нормативно-правового акту (кодексу України, закону України, указу 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо).  

До кожної задачі треба вказати номер варіанта. Кожна задача повинна 

містити висновок щодо результатів рішення.  

На останній сторінці контрольної роботи, після переліку використаної 

літератури, слід поставити дату виконання роботи та підпис. 

Студент подає контрольну роботу на кафедру для перевірки у строк, 

запланований графіком навчального процесу. 

Після перевірки роботи викладачем і ознайомлення з його зауваження-

ми здійснюється захист роботи. 

 Зарахована контрольна робота подається викладачеві під час складання 

підсумкового контролю. 
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Основні джерела для виконання контрольної роботи 

1. Конституція України. 

2. Господарський кодекс України. 

3. Цивільний кодекс України. 

4. Закон України «Про власність».  

5. Закон України «Про заставу». 

6. Закон України «Про господарські товариства». 

7. Закон України «Про акціонерні товариства». 

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

9. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяль-

ності». 

10. Закон України «Про патентування окремих видів господарської діяль-

ності». 

11. Закон України «Про іпотеку». 

12. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника і 

визнання його банкрутом». 

13. Закон України «Про рекламу». 

14. Закон України «Про оренду державного майна». 

 

Навчальна література 

1. Підприємницьке право : підручник / За ред. О. В. Старцева – К. : Істина, 

2007. – 670 с. 

2. Підприємницьке право: Опорний конс. лекц. Ч. 1 / Укл. Микитенко Л. А. 

– К. : КНТЕУ, 2003. – 125 с. 

3. Пилипенко А. Я. Господарське право. Курс лекцій : нав-чальний 

посібник / А. Я. Пилипенко, В. С. Щербина. – К. : Атіка, 2006.  

4. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право / Н. О. Саніахметова. – 3-е 

вид. – К. : А.С.К., 2005. – 911 с. 



 20 

5. Щербина В. С. Господарське право України : підручник / Щербина В. С. 

– К. : Юрінком Інтер, 2011. – 490 с. 

6. Мурзіна Н. А. Підприємницьке право : конспект лекцій / Мурзіна Н.А. – 

Федерація профспілок. Інститут туризму. – К., 2007. – 380 с. 

7. Юридический справочник предпринимателя / Под редакцией Саниах-

метовой Н. А. – Харьков, 2006. 

8. Договірне право / Під ред. Дзери О. В., Кузнєцої Н. О. – К. : Юрінком 

Інтер, 2006. – 956 с. 

9. Вінник О. Комерційне право : навч. посібник / Вінник О. – К. : Юриди-

чна думка, 2005. – 568 с. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант 1 

1. Поняття, система і методи підприємницького права. 

2. Поняття та види застави як засобу забезпечення виконання господарсь- 

ких зобов’язань між суб’єктами підприємництва. 

Задача 

 

Громадянин України А. П., якому 21 рік, здійснює безпосередню 

самостійну, систематичну, на власний ризик діяльність по наданню посе-

редницьких послуг з метою отримання прибутку. 

 

1. Чи можна вважати А. П. суб’єктом підприємницького права з 

огляду на норми чинного законодавства України, 

2. За яких умов А. П. набуде статусу суб’єкта підприємницької 

діяльності? 

 

Варіант 2 

 

1. Джерела підприємницького права України. 

2. Правові засади укладання та зміни господарських договорів між суб’єк- 

тами підприємницької діяльності. 

 

Задача 

 

Статут ТОВ «Добробут», засновниками якого є громадяни А. та Б., 

передбачає такі види діяльності:  

- купівля-продаж товарів, 

- маркетингові послуги,  

- грошова допомога малозабезпеченим громадянам, 

- зовнішня реклама,  

- постачання природного газу, 

- надання туристичних послуг,  

- передача та постачання електроенергії. 
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1. Чи всі з вказаних видів діяльності може здійснювати це ТОВ? 

2. Дайте відповідь, посилаючись на норми законодавства України. 

 

Варіант 3 

 

1.  Правові основи державної реєстрації фізичної особи як суб’єкта під- 

приємницької діяльності. 

2.  Підстави анулювання ліцензії суб’єкта підприємницької діяльності на  

певний вид господарської діяльності. 

 

Задача 

 

 У зв’язку зі зміною місцезнаходження ТОВ «АННА», його керівник 

подав документи державному реєстратору для перереєстрації ТОВ.  

 Державний реєстратор відмовив ТОВ в перереєстрації, мотивуючи 

своє рішення тим, що така перереєстрація суперечить законодавству 

України. 

 

1. Чи законна відмова державного реєстратора? 

2. Які законні підстави існують на теперішній час для перереєстрації 

юридичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності? 

 

Варіант 4 

 

1. Поняття та види вітчизняних юридичних осіб як суб’єктів підприємни-

цької діяльності за законодавством України. 

2. Поняття та види неустойки, правові основи її застосування у відносинах 

між суб’єктами підприємницької діяльності. 

 

Задача 

 

Одружений громадянин України Р., віком 17 років, сплативши реєст-

раційний збір у встановленому розмірі, маючи намір провадити підприєм-

ницьку діяльність, подав державному реєстратору:  

1) реєстраційну картку; 

2) три фотокартки; 

3) витяг з Державного реєстру платників податків; 
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4) квитанцію про внесення плати за державну реєстрацію; 

5) своє рішення за підписом лікаря сімейної медицини. 

 

1. Чи є у державного реєстратора підстави для відмови громадянину 

Р. у державій реєстрації його як суб’єкта підприємницької діяльності? 

Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство. 

 

Варіант 5 

 

1. Правові засади державної реєстрації юридичних осіб як суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

2. Поняття ліцензування господарської діяльності. Види господарської 

діяльності, що підлягають в Україні ліцензуванню. 

 

Задача 

  

 Громадяни А. (19 років), Б. (20 років) та В. (25 роки) вирішили 

створити підприємство, яке б характеризувалося такими рисами: 

— можливістю залучення коштів юридичних та фізичних осіб з метою 

створення значного капіталу; 

— незначним ризиком для учасників підприємства у випадку фінансових 

проблем у його діяльності; 

— незначним рівнем публічності у діяльності підприємства; 

— формування виконавчого органу підприємства не лише з його 

учасників, а й з найманих працівників. 

 

1. Якому виду підприємств відповідають ці ознаки? 

2. Які дії мають вчинити А., Б. та В. для втілення свого бажання? 

 

Варіант 6 

 

1. Поняття і принципи підприємницької діяльності. 

2. Правові засади ліцензування окремих видів підприємницької діяльності. 

 

Задача 

      Члени виробничого кооперативу на загальних зборах прийняли рішен-

ня про заснування дочірнього підприємства у формі публічного акціонер-

ного товариства. 
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1. Чи можливо це здійснити? Аргументуйте свою відповідь. 

2. Який зміст установчих документів виробничого кооперативу? 

 

Варіант 7 

 

1. Правові підстави анулювання державної реєстрації фізичної особи як  

суб’єкта підприємницької діяльності. 

2. Поняття та види договорів між суб’єктами підприємництва. 

 

Задача 

 

 ТОВ «Мрія» та громадянин Жук В. Л. уклали установчий договір про 

заснування публічного акціонерного товариства і здійснили необхідні для 

проведення підписки на акції дії: зареєстрували в державному органі 

інформацію про підписку на акції, опублікували відповідне оголошення 

про проведення підписки і провели останню.  

Однак після закінчення строку підписки виявилося, що підпискою 

покрито лише 57% запропонованих акцій. 

 

   1. Які наслідки таких результатів підписки? 

   2. Чи можна продовжити термін підписки? 

        3. Як законодавство регулює це питання? 

 

Варіант 8 

 

1.  Порядок виконання договорів між суб’єктами підприємницької дія- 

льності. 

2.  Спільне та особливе у застосуванні гарантії та поруки між суб’єкта- 

ми підприємництва. 

 

Задача 

 

Майно державного підприємства «Вінбуд» належить йому на праві 

оперативного управління. Здійснюючи розрахунки з постачальниками 

продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з 

постачальників екскаватор, який належить ДП «Вінбуд». 

 

  1. Чи правомірне таке рішення керівника ДП «Вінбуд»? 
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2. Який правовий титул майна, що є державною власністю і закріп-

лене за державним підприємством? 

 

Варіант 9 

 

1. Поняття та види діянь, що визнаються законом недобросовісною кон- 

   куренцією. 

2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності як сфери здійснення  

підприємництва. 

 

Задача 

 

За рішенням директора ТОВ «Добробут», яке знаходиться у м. Харкові 

і є членом корпорації «Схід», вступило до асоціації «Українські зорі», 

членами якого стали також три ТОВ, зареєстровані у Львівській області та 

ПрАТ, зареєстроване у м. Києві. 

 

1. Чи має право товариство з обмеженою відповідальністю вступати 

до господарських об’єднань? 

2. Чи встановлені законодавством умови вступу ТОВ до господарських 

об’єднань ? 

 

Варіант 10 

 

1. Поняття та види господарських товариств (загальна характеристика). 

2. Правові засади застосування завдатку та попередньої оплати у  

відносинах між суб’єктами підприємницької діяльності. 

 

Задача 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промавто» відповідно до 

укладеного договору отримало в оренду строком на 1 рік 6 міс. частину 

цілісного майнового комплексу казенного підприємства «ФОРТ».  

 

1.  Чи відповідає зазначений договір оренди вимогам закону? На яких  

підставах? 

2.  В чому особливість правового статусу казенного підприємства? 
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Варіант 11 

 

1.  Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою  

відповідальністю. 

2.  Правові основи відповідальності за недобросовісну конкуренцію. 

 

Задача 

 

ТОВ «Експеримент» отримало 20.02.2011 р. кредит від АТ Банк 

«Надра» в сумі 1200 тисяч гривень. За умовами договору кредит мав бути 

повернутим до 21.06.2013 р. Гарантом у відносинах між названими 

суб’єктами виступила страхова компанія (СК) «Альфа».  

Оскільки станом на 22.11.2013 р. боржник повернув лише 73% на-

лежної суми, кредитор звернувся з вимогою виконати борг до СК «Альфа».  

 

1. Чи правомірне таке звернення? 

2. Чи має СК «Альфа» законні підстави відхилити вимоги банку?  

 

Варіант 12 

 

1. Поняття та види акціонерних товариств. 

2. Поняття та зміст господарського договору між суб’єктами підприєм- 

ницької діяльності. 

 

Задача 

 

П’ять промислових ТОВ через брак грошових коштів на освоєння 

нової продукції утворили разом з АТ «Банк «Лівий» концерн. Відповідно 

до статуту останнього, затвердженого всіма учасниками, фінансування 

діяльності учасників здійснює банк. Представнику банку належить 68 % 

голосів у зборах учасників об’єднання та виконавчому органі концерну. 

Статутом також було передбачено право банку накладати вето на вихід 

учасників з концерну. 

 

1.  Чи правомірна ця умова статуту? Обґрунтуйте свою відповідь. 

2. До якого виду об’єднань належить зазначений концерн? 

3. Чим відрізняються добровільні господарські об’єднання від об’єдна-

ння державних підприємств? 
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Варіант 13 

 

1. Досудовий порядок вирішення господарських спорів між суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

2. Правове регулювання форми договорів між суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

 

Задача 

 

ТОВ «Ветеран» в результаті господарської діяльності отримало дохід. 

З грошових коштів, що становили цей дохід, керівник ТОВ придбав 

легковий автомобіль для своїх потреб. На загальних зборах учасників ТОВ 

більша половина з них вимагала скасувати договір купівлі-продажу авто-

мобіля, а отримані кошти направити на розширення виробництва. 

 

1. Чи правомірне придбання зазначеного автомобіля? 

2. За яких умов вимога загальних зборів про скасування зазначеного до-

говору є законною? 

 

Варіант 14 

 

1. Поняття та види договорів між суб’єктами підприємницької діяльно- 

сті про відчуження майна. 

2. Які суб’єкти мають право на зовнішньоекономічну діяльність за чин- 

ним вітчизняним законодавством. 

 

Задача 

 

Які способи укладання договору підряду на капітальне будівництво 

доцільно застосувати у випадках будівництва об’єктів:  

а) державного замовлення орієнтовною кошторисною вартістю, що ек-

вівалентна 1,6 млн. доларів США; 

б) що становлять державну таємницю; 

в) якщо замовлення не могло бути передбачене заздалегідь; 

г) будівництво яких здійснюється за рахунок власних коштів інвестора 

(замовника); 

      д) будівництво яких здійснюється за рахунок змішаних коштів (коштів 

місцевого бюджету і приватних коштів)? 
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Варіант 15 

 

1. Поняття та види договорів між суб’єктами підприємницької діяль- 

ності про надання послуг. 

2. Способи державного регулювання підприємницької діяльності. 

 

Задача 

 

При укладенні договору підряду шляхом переговорів попередньою 

угодою були передбачені підготовчі дії сторін (замовника — ТОВ 

«МАЯК» і підрядника — ПАТ «Будівельник»), які мали передувати укла-

денню договору підряду на капітальне будівництво, в т. ч. страхування бу-

дівельних ризиків.  

Замовник здійснив страхування передбачених попередньою угодою 

ризиків на користь підрядника, але підрядник відмовився в обумовлений 

строк укласти основний договір через необхідність виконання термінового 

замовлення виконкому Вінницької міської ради на будівництво школи. 

 

1. Дайте правову оцінку діям підрядника. 

2.Чи єпідстави для застосування до нього заходів юридичної відпові-

дальності? Якщо так, то яких саме? 

 

Варіант 16 

 

1. Поняття неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності. 

2. Загальний порядок укладання договору купівлі-продажу.  

 

Задача 

 

 Посадові особи органу ліцензування здійснили 14.05.2012 р. перевірку 

дотримання ліцензіатом (ТОВ «Світанок») ліцензійних умов. В результаті 

цієї перевірки було складено акт про певні порушення ліцензійних умов і 

накладено на ТОВ «Світанок» штраф у розмірі 3700 грн, який директор 

ТОВ сплатив перевіряючим на їх пропозицію. 

 

1.  Чи правомірні дії посадових осіб органу ліцензування? 

2.  Яка періодичність проведення перевірок дотримання ліцензійних  

умов щодо здійснення певних видів господарської діяльності?  
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Варіант 17 

 

1. Правове регулювання виконання господарських договорів між  

суб’єктами підприємницької діяльності. 

2. Поняття корпоративних прав та корпоративних відносин, їх правове  

регулювання. 

 

Задача 

 

      Громадянин О. зареєстрований як фізична особа-підприємець. На 

власному вантажному автомобілі він 20.09.2013 привіз на Західний ринок 

м. Вінниці 2000 кг капусти та 1500 кг яблук, придбаних у фермерів з 

сусідньої області з метою їх продажу протягом найближчих десяти днів. 

 

1.  Який максимальний розмір плати за торговий патент доведеться  

сплатити О.?  

2.  Яка була б вартість цього патенту, якби О. зазначений товар виро- 

стив на власній присадибній ділянці? 

 

Варіант 18 

 

1. Законодавче регулювання відшкодування збитків як виду господар- 

ських санкцій. 

2. Правові основи здійснення контролю за дотриманням ліцензіатом лі- 

цензійних умов. 

 

Задача 

 

 ТОВ «Веселка» отримало 18 березня 2013 р. два примірники проекту 

договору про те, що ТОВ «Ампер» має намір купити у нього дріт мідний 

діаметром 2 мм на загальну суму 25 тис. грн з проханням дати відповідь до 

25 квітня 2013 р. 

 

1. До якої дати ТОВ «Веселка» має здійснити акцепт на оферту? 

2. Чи зобов’язаний акцептант складати протокол розбіжностей? 

3. В яких випадках ТОВ «Веселка» зобов’язана укласти господарський 

договір з ТОВ «Ампер» на умовах, передбачених офертою? 

 



 30 

Варіант 19 

 

    1. Правове регулювання патентування підприємницької діяльності. 

    2. Поняття права інтелектуальної власності та правові засади викори- 

     стання об’єктів права інтелектуальної власності у відносинах між       

     суб’єктами підприємницької діяльності. 

 

                                             Задача 

 

     ТОВ «Промінь» 01.03.2012 р. звернулось до органу ліцензування з 

заявою про видачу ліцензії на певний вид господарської діяльності. До 

заяви було додано необхідні документи, визначені органом ліцензу-

вання. 

 

1. До якої дати орган ліцензування має повідомити заявника про прий- 

няте рішення щодо видачі йому ліцензії? 

2.  До якої дати заявник має внести плату за видачу йому ліцензії на   

певний вид господарської діяльності? Які наслідки пропуску цієї дати? 

 

 

Варіант 20 

 

1. Правові засади припинення діяльності ТОВ. 

2. Порядок застосування штрафних та оперативно-господарських санк- 

цій у відносинах між суб’єктами підприємницької діяльності. 

 

Задача 

 

Приватне акціонерне товариство «Аква» викупило у акціонера А. Д. 

акції, оплачені ним за рахунок сум, що не перевищують статутний фонд, 

оскільки, на думку Голови правління ПрАТ «Аква», все майно товариства 

є його власністю і воно володіє, користується і розпоряджається своїм май-

ном на власний розсуд. 

 

1. Чи правильна правова позиція Голови правління ПрАТ «Аква»? 

2. Чи містить чинне законодавство обмеження щодо можливості ре-

алізації власником свого права власності? Обґрунтуйте свою відповідь, 

посилаючись на чинне законодавство України. 
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Варіант 21 

 

1. Поняття, форми та види господарсько-торгівельної діяльності суб’є- 

ктів підприємництва в України. 

2. Правове регулювання відшкодування збитків , які виникли при ви- 

конанні господарських договорів. 

 

Задача  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «РРР» 17.03.2014 р. ви-

конало  своє зобов’язання перед ПАТ «Доброчин», що  на 15 днів пізні-

ше, ніж це було встановлено договором поставки шиферу.  Вимогу ПАТ 

про сплату неустойки у формі пені, яка передбачалась умовами догово-

ру, ТОВ «РРР» відхилило, посилаючись на власний складний фінансо-

вий стан у листі,  який надійшов до ПАТ 25.04.2014 р.  

 

          1. Який орган Української держави має вирішувати спір? 

          2. До якої дати ПАТ «Доброчин» має туди звернутися? 

    

    

Варіант 22 

 

1. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 

2. Правове регулювання місця виконання господарських договорів між  

вітчизняними підприємствами. 

 

Задача  

 

    АТ «Світло» отримало 12.02.2014 р. оферту від казенного підприєм-

ства «Форт» про укладення договору, заснованому на державному за-

мовленні. 

 

       1. До якої дати АТ «Світло» має надіслати оферту? 

       2. Які правові наслідки для АТ «Світло» матиме пропуск цієї дати?  
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РОЗДІЛ 5 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

 

1. Загальними принципами підприємницької діяльності в Україні є: 

  А) забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою 

усіх суб’єктів господарювання; 

  Б) свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; 

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

  Г) обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з 

необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добро-

совісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, 

захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; 

  Д) захист національного товаровиробника; 

  Е) всі перераховані принципи. 

2. Джерелами підприємницького права є: 

  А) Конституція України; 

  Б) Господарський кодекс України; 

  В) закони України; 

  Г) нормативно-правові акти Президента України; 

  Д) акти Кабінету Міністрів України;  

  Е) всі перераховані акти. 

3. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів підприємницької діяльності є:  

  А) державне замовлення;  

  Б) ліцензування, патентування і квотування; 

  В) сертифікація та стандартизація; 

  Г) застосування нормативів та лімітів; 

  Е) регулювання цін і тарифів; 

  Є) засоби, перераховані у відповіді Б та відповіді Е; 
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  Ж) всі перераховані засоби. 

 4. Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта господарювання 

займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж 

встановленого строку, це: 

  А) ліцензія; Б) квота; В) торговий патент.  

5. Порядок квотування виробництва та/або обігу (включаючи експорт та 

імпорт), а також розподілу квот встановлюється: 

  А) Верховною Радою України; 

  Б) Президентом України;  

  В) Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі;  

  Г) Кабінетом Міністрів України. 

6. Суб’єкт підприємництва має право на одержання інформації про 

результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніш як:  

  А) через десять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено 

законом; 

  Б) через двадцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено 

законом; 

  В) через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено 

законом. 

 

7. Нормативно-правові акти органів державної влади, які спрямовані на 

обмеження конкуренції чи можуть мати наслідком такі обмеження, 

визнаються обґрунтованими у випадках: 

  А) лише для подання допомоги соціального характеру окремим суб’єктам 

господарювання за умови, що допомога подається без дискримінації інших 

суб’єктів господарювання; 

  Б) лише для подання допомоги за рахунок державних ресурсів з метою 

відшкодування збитків, завданих стихійним лихом або іншими 

надзвичайними подіями, на визначених ринках товарів або послуг, перелік 

яких встановлюється законодавством;  

  В) лише для подання допомоги, в тому числі створення пільгових еконо-

мічних умов окремим регіонам з метою компенсації соціально-економіч-

них втрат, викликаних важкою екологічною ситуацією; 

  Г) у всіх названих випадках.  

8. Зловживанням монопольним становищем вважаються: 
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  А) нав’язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне 

становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, 

включаючи нав’язування товару, не потрібного контрагенту; 

  Б) обмеження або припинення виробництва, а також вилучення товарів з 

обороту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи 

встановлення монопольних цін; 

  В) встановлення монопольно високих або дискримінаційних цін (тарифів) 

на свої товари, що призводить до порушення прав споживачів або обмежує 

права окремих споживачів; 

  Г) встановлення монопольно низьких цін (тарифів) на свої товари, що 

призводить до обмеження конкуренції; 

  Д) всі перераховані діяння.  

9. Дискримінацією суб’єктів підприємницької діяльності органами влади 

визнається: 

  А) заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм 

господарювання в будь-якій сфері підприємницької діяльності; 

  Б) встановлення обмежень на здійснення окремих видів підприємницької 

діяльності або виробництво певних видів товарів з метою обмеження 

конкуренції; 

  В) примушування суб’єктів господарювання до пріоритетного укладання 

договорів, першочергової реалізації товарів певним споживачам або до 

вступу в господарські організації та інші об’єднання; 

  Г) встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України 

в інший; 

  Д) всі перераховані діяння. 

10. Будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим 

чесним звичаям у підприємницькій діяльності, визнаються: 

  А) зловживанням монопольним становищем; 

  Б) обмеженням монополізму; 

  В) недобросовісною конкуренцією. 

11. Суб’єктами мікропідприємництва є: 

  А) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від 
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будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

  Б) юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників 

за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

  В) обидві групи суб’єктів. 

12. Суб’єктами малого підприємництва є: 

  А) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

  Б) юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників 

за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

  В) обидві групи суб’єктів. 

13. Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 

власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує:  

  А) 350 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 

еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

  Б) 450 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 

еквівалентну 200 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

  В) 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 

еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

14. У засновницькому договорі засновники: 

  А) зобов’язуються утворити суб’єкт підприємництва; 
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  Б) визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови 

передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, 

управління діяльністю суб’єкта господарювання та участі в ньому 

засновників; 

  В) встановлюють порядок вибуття та входження нових засновників, інші 

умови діяльності суб’єкта господарювання, які передбачені законом, а 

також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону; 

  Г) зазначають все, що описано в А, Б та В.  

15. Статут суб’єкта підприємницької діяльності повинен містити відомості: 

  А) про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок 

утворення статутного капіталу та інших фондів; 

  Б) про порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 

контролю, їх компетенцію; 

  В) про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання; 

  Г) про все, що перераховано в А, Б та В. 

16. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації 

або припинення підприємниць-кої діяльності фізичної особи – підприємця 

підлягає опублікуванню: 

  А) протягом п’яти робочих днів з дня внесення запису до відповідного 

реєстру; 

  Б) протягом семи робочих днів з дня внесення запису до відповідного 

реєстру;  

  В) протягом десяти робочих днів з дня внесення запису до відповідного 

реєстру. 

 17. Господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на 

визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відпо-

відальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а його учасники 

несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах 

вартості належних їм акцій, називається: 

  А) повним товариством;  

  Б) товариством з додатковою відповідальністю;  

  В) акціонерним товариством. 

18. Господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки 

визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність 
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за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності 

учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у 

визначеному установчими документами однаковому кратному розмірі до 

вкладу кожного з учасників, є: 

  А) акціонерним товариством;  

  Б) товариством з додатковою відповідальністю; 

  В) повним товариством. 

 19. Господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на 

частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе 

відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном, а 

учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик 

збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів, 

називається: 

  А) товариством з обмеженою відповідальністю; 

  Б) товариством з додатковою відповідальністю;  

  В) акціонерним товариством. 

 20. Господарське товариство, в якому один або декілька учасників здій-

снюють 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 (повні учасники), а інші 

учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вклад-

ники), є: 

  А) товариством з додатковою відповідальністю;  

  Б) акціонерним товариством; 

  В) командитним товариством. 

21. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обме-

женою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є: 

  А) установчий договір; 

  Б) положення;  

  В) указ Президента України;  

  Г) статут. 

 22. Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господ-

дарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації 
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однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціа-

лізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі 

об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задово-

лення переважно господарських потреб учасників, це:  

  А) корпорація;  Б) консорціум;  В) концерн;  Д) асоціація. 

23. Учасниками повного товариства можуть бути: 

  А) лише громадяни України; 

  Б) всі особи, які досягли 18 років; 

  В) лише юридичні особи, зареєстровані в Україні; 

  Д) лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва. 

24. Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, на-

укових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегува-

нням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльно-

сті кожного з учасників органам управління, є: 

  А) консорціумом; Б) концерном; В) асоціацією; Г) корпорацією. 

25. Громадянин-підприємець зобов’язаний: 

  А) у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на 

здійснення певних видів господарської діяльності; 

  Б) повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, 

зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших 

суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають ві-

дображенню у реєстраційних документах; 

  В) додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати 

належну якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, додержу-

ватися правил обов’язкової сертифікації продукції, встановлених законода-

вством; 

  Г) не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень 

антимонопольно-конкурентного законодавства; 

  Д) вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до 

вимог законодавства; 

  Е) виконувати всі перераховані обов’язки. 

26. Речове право суб’єкта підприємництва щодо володіння, використання і 

розпорядження майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим 

ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих 
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видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським 

кодексом України та іншими законами, є: 

  А) правом оперативного управління; 

  Б) правом власності;  

  В) правом господарського відання. 

 27. Речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і 

розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим 

ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у 

межах, встановлених Господарським кодексом України та іншими 

законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом), є: 

  А) правом власності;  

  Б) правом господарського відання; 

  В) правом оперативного управління. 

28. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за 

суб’єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збере-

женням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений 

ним орган: 

  А) маючи право втручатись в оперативно-господарську діяльність під-

приємства; 

  Б) не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства. 

29. Суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює господарську дія- 

льність на основі права господарського відання: 

  А) не має права на захист своїх майнових прав від власника; 

  Б) має право на захист своїх майнових прав також від власника. 

30. Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за 

суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збере-

женням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або 

через уповноважений ним орган і: 

  А) має право вилучати у суб’єкта господарювання тільки надлишкове 

майно; 

  Б) має право вилучати у суб’єкта господарювання лише майно, що не 

використовується; 
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  В) має право вилучати у суб’єкта господарювання лише майно, що 

використовується не за призначенням; 

  Г) має всі названі права.  

31. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок в Україні засвідчується: 

  А) ліцензією; Б) свідоцтвом; В) патентом.  

32. Чи має право володілець патенту передавати свої права щодо 

використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад 

у статутний капітал підприємства? 

  А) ні, не має такого права; Б) так, має таке право.  

33. Право інтелектуальної власності на торговельну марку … 

  А) не може бути передано як вклад до статутного капіталу суб’єкта під-

приємництва; 

  Б) може бути передано як вклад до статутного капіталу лише українсь-

кого підприємства;  

  В) може бути передано як вклад до статутного капіталу будь-якого під-

приємства. 

34. Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у ста-

тутному капіталі (майні) господарської організації, що включають: 

  А) право на участь цієї особи в управлінні господарською організацією;  

  Б) право на отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї органі-

зації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону; 

  В) обидва права та інші правомочності, передбачені законом та 

статутними документами. 

35. Володіння корпоративними правами … 

  А) є підприємницькою діяльністю; 

  Б) не вважається підприємництвом. 

36. Основними видами господарських зобов’язань є : 

  А) оперативно-управлінські зобов’язання; 

  Б) майново-господарські зобов’язання; 

  В) організаційно-господарські зобов’язання; 
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  Г) вірні варіанти Б та В.  

37. Господарські зобов’язання можуть виникати: 

  А) безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що 

регулює господарську діяльність; 

  Б) з акту управління господарською діяльністю; 

  В) з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а 

також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать; 

  Г) у результаті створення об’єктів інтелектуальної власності та інших дій 

суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов’язує настання 

правових наслідків у сфері господарювання; 

  Д) з усіх перерахованих підстав. 

38. Майново-господарськими зобов’язаннями визнаються: 

  А) всі цивільно-правові зобов’язання; 

  Б) всі фінансово-правові зобов’язання; 

  В) окремі фінансово-правові зобов’язання;  

  Г) окремі цивільно-правові зобов’язання. 

39. Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами 

підприємницької діяльності або між ними і негосподарюючими суб’єктами 

- юридичними особами на підставі господарських договорів, є: 

  А) цивільно-правовими зобов’язаннями;  

  Б) фінансово-правовими зобов’язаннями;  

  В) господарсько-договірними зобов’язаннями. 

39. Чи мають право Кабінет Міністрів України та уповноважені Прези-

дентом України центральні органи виконавчої влади рекомендувати 

суб’єктам підприємницької діяльності орієнтовні умови господарських 

договорів (примірні договори) та затверджувати типові договори? 

  А) ні, не мають; 

  Б) так, але тільки в умовах надзвичайного стану; 

  В) так, мають. 

40. При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-

якому разі погодити: 
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  А) предмет, ціну та строк дії договору; 

  Б) питання страхування; 

  В) тару, предмет та ціну. 

 41. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати:  

  А) найменування (номенклатуру, асортимент) продукції; 

  Б) кількість продукції (робіт, послуг); 

  В) вимоги до якості продукції (робіт, послуг); 

  Г) всі перераховані вимоги. 

42. Закінчення строку дії господарського договору … 

  А) звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало 

місце під час дії договору; 

  Б) звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало 

місце під час дії договору лише у воєнний час; 

  В) не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало 

місце під час дії договору. 

43. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка 

одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що 

робиться застереження у договорі, та надсилає другій стороні два 

примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором … 

  А) у десятиденний строк; 

  Б) у семиденний строк; 

  В) у двадцятиденний строк. 

44. Угода сторін про наміри (протокол про наміри тощо) … 

  А) є попереднім договором і має юридичні наслідки; 

  Б) є попереднім договором і має юридичні наслідки для її ініціатора; 

  В) не визнається попереднім договором і не породжує юридичних 

наслідків. 

45. Протягом якого строку з моменту укладення попереднього договору 

сторони мають укласти основний господарський договір на умовах, 

передбачених попереднім договором? 

  А) не пізніше шести місяців з моменту укладення попереднього договору; 
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  Б) не раніше одного року з моменту укладення попереднього договору; 

  В) не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору. 

46. До укладення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках, 

публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на 

основі вільного волевиявлення … 

  А) без урахування нормативно-правових актів, якими регулюється 

діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів; 

  Б) з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється 

діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів.  

47. Договірне оформлення організаційно-господарських зобов’язань може 

здійснюватися учасниками підприємницьких відносин … 

  А) у спрощений спосіб; 

  Б) на основі вільного волевиявлення сторін; 

  В) на основі примірних договорів, якщо укладання таких договорів 

передбачено відповідними нормативно-правовими актами;  

  Г) вірні варіанти Б та В.  

48. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання 

договору, має повідомити другу сторону про результати її розгляду … 

  А) у десятиденний строк після одержання пропозиції; 

  Б) у тридцятиденний строк після одержання пропозиції; 

  В) у двадцятиденний строк після одержання пропозиції. 

49. Ціна товару зазначається в договорі: 

  А) у валюті США; 

  Б) у валюті Євросоюзу; 

  В) у гривнях.  

50. Державні регульовані ціни запроваджуються: 

  А) Кабінетом Міністрів України; 

  Б) органами виконавчої влади; 

  В) органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у 

встановленому законодавством порядку; 
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  Г) всіма зазначеними суб’єктами. 

51. Застосування господарських санкцій до суб’єкта, який порушив зобов’-

язання, …  

  А) завжди звільняє цього суб’єкта від обов’язку виконати зобов’язання в 

натурі; 

  Б) лише в умовах надзвичайного стану звільняє його від обов’язку 

виконати зобов’язання в натурі; 

  В) не звільняє цього суб’єкта від обов’язку виконати зобов’язання в 

натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом. 

 52. Управнена сторона, приймаючи виконання господарського зобов’язан-

ня, на вимогу зобов’язаної сторони… 

  А) має право видати письмове посвідчення виконання зобов’язання повні-

стю або його частини; 

  Б) не зобов’язана видавати письмове посвідчення виконання зобов’язання 

повністю або його частини; 

  В) повинна видати письмове посвідчення виконання зобов’язання повні-

стю або його частини. 

53. У разі якщо місце виконання зобов’язання не визначено, зобов’язання 

повинно бути виконано: 

  А) за зобов’язаннями, змістом яких є передача прав на будівлю або 

земельну ділянку, іншого нерухомого майна – за місцезнаходженням 

будівлі чи земельної ділянки, іншого нерухомого майна; 

  Б) за грошовими зобов’язаннями – за місцезнаходженням (місцем 

проживання) управненої сторони на момент виникнення зобов’язання, або 

за її новим місцезнаходженням (місцем проживання) за умови, що 

управнена сторона своєчасно повідомила про нього зобов’язану сторону;  

  В) за іншими зобов’язаннями – за місцезнаходженням (місцем 

проживання) зобов’язаної сторони, якщо інше не передбачено законом;  

54. Внесення грошей (цінних паперів) до депозиту нотаріальної контори 

або приватного нотаріуса … 

  А) не вважається виконанням зобов’язання; 

  Б) вважається виконанням лише зобов’язання в іноземній валюті;  

  В) вважається виконанням зобов’язання. 
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55. До відносин щодо забезпечення виконання зобов’язань учасників 

господарських відносин застосовуються положення: 

  А) Податкового кодексу України;  

  Б) Бюджетного кодексу України;  

  В) Земельного кодексу України; 

  Г) Цивільного кодексу України. 

 56. Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно 

з якими: 

  А) потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від 

того, чи є застереження про це в договорі; передбачена законом 

відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції 

застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в 

договорі; 

  Б) сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання та відшкодування 

збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від вико-

нання прийнятих зобов’язань у натурі; 

  В) у господарському договорі неприпустимі застереження щодо 

виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) про-

дукції; 

  Г) всіх перерахованих принципах. 

57. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 

полягає у розгляді спору … 

  А) органами Антимонопольного комітету України; 

  Б) органами Державної податкової інспекції; 

  В) сторонами правовідносин на основі письмової претензії. 
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          Наклад …д прим. Зам. № ааааааааа 

 

 

Вінницький національний технічний університет, 

навчально-методичний відділ ВНТУ. 

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, 

ВНТУ, к. 2201. 

Тел. (0432) 59-87-36. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р. 

 

 

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті 

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі. 

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, 

ВНТУ, ГНК, к. 114. 

Тел. (0432) 59-87-38. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р. 
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