
 

Тестові завдання з навчальної дисципліни: 

«Проблеми цивільного та господарського права» 

 

1. Який тип залежності встановлюється між холдинговою компанією та 

її корпоративним підприємством: 

а) асоційована залежність; 

b) проста залежність; 

c) вирішальна залежність; 

d) дочірня залежність. 

 

2. Пайовий інвестиційний фонд створюється в організаційно-правовій 

формі: 

а) публічного акціонерного товариства; 

b) приватного акціонерного товариства; 

c) акціонерного товариства, товариства з додатковою відповідальністю, 

повного товариства, командитного товариства; 

d) не є юридичною особою. 

 

3. Частка одного торговця цінними паперами у статутному капіталі 

фондової біржі  не може перевищувати: 

а) 10%;    

b) 25%;    

c) 50%;     

d) 5%.  

 

4. Укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових 

договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою 

перепродажу – це: 

а) брокерська діяльність;     

b) дилерська діяльність; 

c) андеррайтинг;  

d) діяльність з управління цінними паперами. 

 

5. Мінімальний розмір статутного капіталу фондової біржі становить: 

a 1250 мінімальних заробітних плат;  

b) 10 мільйонів гривень;    

c) 15 мільйонів гривень; 

d) 10 000 мінімальних заробітних плат. 

 

6.  Корпоративний інвестиційний фонд створюється в організаційно-

правовій формі:  



а) акціонерного товариства;  

b) товариства з обмеженою відповідальністю; 

c) повного товариства; 

d) акціонерного товариства або товариства з обмеженою 

відповідальністю; 

 

7. Які господарські товариства можуть бути створені однією особою, 

яка стає його єдиним учасником, відповідно до чинного законодавства? 

a) акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 

товариство з додатковою відповідальністю;                   

b) товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою 

відповідальністю;                   

c) повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю; 

 d) акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю.  

 

8. Для яких із нижченазваних господарських організацій управління 

господарською діяльністю є основною діяльністю? 

а) господарське об’єднання;   

b) виробничий кооператив; 

c) державне підприємство;   

d) господарське товариство. 

 

9. Акції, які передбачають, що пропущені (невиплачені) дивіденди 

накопичуються і мають бути виплачені до виплати дивідендів на звичайні 

акції – це: 

a) кумулятивні привілейовані акції; 

b)  конвертовані привілейовані акції;  

c) привілейовані акції, що беруть участь у прибутках; 

d) привілейовані акції з регульованими дивідендами. 

 

10. Емітент може розміщувати акції: 

а) відсоткові та іменні;    

b) іменні, прості та привілейовані;  

c) на пред’явника та привілейовані; 

d) іменні, на пред’явника, привілейовані. 

 

11. Під час заснування публічного акціонерного товариства його акції 

підлягають: 

a) публічному розміщенню; 

b) приватному розміщенню серед завідомо визначеного кола осіб; 

c) приватному або публічному розміщенню; 

d) приватному розміщенню виключно серед його засновників. 

 

12. Термін заявлення кредиторами своїх вимог до підприємства, що 

ліквідовується, не може становити: 



a) менше одного і більше трьох місяців з дня опублікування 

повідомлення про рішення щодо припинення підприємства; 

b) менше трьох і більше дванадцяти місяців з дня прийняття рішення 

про припинення підприємства; 

c) менше двох і більше шести місяців з дня опублікування 

повідомлення про рішення щодо припинення підприємства; 

d) менше двох і більше шести місяців з дня прийняття рішення про 

припинення підприємства. 

 

13. Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає:  

а) корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, 

компанія з управління активами, інвестиційний фонд, інвестиційна компанія; 

b) корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, 

інвестиційний фонд, інвестиційна компанія; 

c) компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду; 

d) корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, 

компанія з управління активами. 

 

14.  Вимоги кредитора до підприємства, що припиняється, заявлені 

після спливу строку, встановленого ліквідаційного комісією для їх 

пред’явлення … 

a) вважаються погашеними; 

b) задовольняються в передостанню чергу; 

c) задовольняються з майна підприємства, що залишилося після 

задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно; 

d) в судовому порядку. 

 

15. Загальні збори   акціонерного   товариства визнаються 

правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно 

є власниками: 

а) не менш як 50 відсотків голосуючих акцій;     

b) більш як 60  відсотків  голосуючих акцій; 

c) не менш як 60 відсотків голосуючих акцій;     

d) більш як  50  відсотків  голосуючих акцій. 

 

 


