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ЗАЛІКОВЕ ЗАВДАННЯ
Варіант 1
1. Акціонерне товариство набуває прав юридичної особи:
a) з моменту рішення прийнятого засновниками;
b) з моменту державної реєстрації;
c) з моменту отримання ліцензії на здійснення певного виду діяльності.
2. За метою створення підприємства поділяються на:
a) некомерційні;
b) унітарні;
c) колективні;
d) корпоративні;
e) змішаної власності;
f) середні;
g) комерційні.
3. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством:
a) особисто;
b) безпосередньо;
c) за допомогою представника;
d) самостійно;
e) індивідуально;
f) через уповноважені ним органи;
g) через третіх осіб.
4. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
a) орендне підприємство;
b) колгоспне підприємство;
c) державне підприємство;
d) комунальне підприємство;
e) підприємство, засноване на змішаній формі власності;
f) підприємство, що діє на основі колективної власності;
g) спільне підприємство;
h) приватне підприємство;
i) іноземне підприємство.
5. Учасниками відносин у сфері господарювання є :
a) господарські суб’єкти;
b) посадові особи органів державної влади;
c) споживачі;
d) споживчі групи;
e) громадяни, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них
організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
6. Зловживаннями монопольним становищем вважаються:
a) обмеження або припинення виробництва;
b) встановлення монопольно високих або монопольно низьких цін на товари;
c) заборона створення нових підприємств;
d) примушування суб’єктів господарювання до пріоритетного укладання договорів та реалізації
продукції:
e) часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел
реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання.
7. Договір вважається укладеним :
a) якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору;

b) якщо сторони досягли згоди тільки з деяких умов господарського договору;
c) якщо одна із сторін здійснила дії щодо його виконання.
8. До видів зовнішньоекономічної діяльності відносяться:
a) експорт і імпорт товарів, капіталів, робочої сили.
b) міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами.
c) наукова, науково-технічна, науково-виробнича та інша кооперація.
9. Вільні економічні зони поділяються на такі види:
a) комплексні виробничі зони;
b) експортні і промислові зони, банківські і страхові зони;
c) технологічні зони і комплексні;
d) зони прикордонної торгівлі;
e) туристично-рекреаційні зони;
f) зони підвищеного ризику.
10. До методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать:
a) ліцензування;
b) квотування;
c) встановлення монопольних цін, тарифів, знижок, надбавок, націнок;
d) розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом, колом споживачів.
11. До видів експортних (імпортних) ліцензій відносяться:
a) генеральна;
b) разова;
c) відкрита;
d) специфічна;
e) імпортна;
f) закрита.
12. Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві:
a) державної власності;
b) господарського відання;
c) оперативного управління.
13. Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є:
a) засновницький договір;
b) статут;
c) засновницький договір та статут.
14. Товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один
чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).:
a) командитним товариством;
b) товариством з обмеженою відповідальністю;
c) повним товариством;
d) товариством з додатковою відповідальністю;
e) акціонерним товариством.
15. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели або можуть призвести до:
a) недобросовісної конкуренції;
b) обмеження конкуренції;
c) незначної конкуренції;
d) усунення конкуренції;
e) відсутності конкуренції;
f) недопущення конкуренції;
g) заборони конкуренції.
16. Державна реєстрація суб’єктів господарювання: підстави для відмови у державній реєстрації.
17. Види господарських товариств.
18. Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності.
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