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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

Хто може бути суб’єктами зовнішньоекономічних правовідносин? 

{= українські та іноземні суб’єкти господарювання 

⁓ органи державної влади і місцевого самоврядування 

⁓ фізичні особи, не зареєстровані як підприємці} 

 

Кого законодавство України називає суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності? 

{= українських суб’єктів зовнішньоекономічних правовідносин 

⁓ іноземних суб’єктів зовнішньоекономічних правовідносин 

⁓ українських та іноземних суб’єктів зовнішньоекономічних 

правовідносин} 

 

В яких організаційно-правових формах можуть існувати суб’єкти 

господарювання? 

{= фізичних осіб-підприємців, установ, товариств, підприємств, об’єднань 

підприємств 

⁓ органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

⁓ структурних підрозділів суб’єктів господарювання} 

 

В яких організаційно-правових формах можуть створюватись іноземні 

суб’єкти зовнішньоекономічних правовідносин? 

{= фізичні особи-підприємці партнерства, корпорації 

⁓ підприємства та установи 

⁓ органи державної влади та місцевого самоврядування} 

 



Особа якої організаційно-правової форми може бути суб’єктом 

зовнішньоекономічних правовідносин (зовнішньоекономічної 

діяльності)? 

{= акціонерне товариство 

⁓ об'єднання фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами 

згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на 

території України і яким цивільно-правовими законами України не 

заборонено  здійснювати господарську діяльність 

⁓ структурний підрозділ юридичної особи} 

 

Яка особа не може бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності? 

{⁓ концерн 

= фізична особа - громадяни України, що не зареєстрована як підприємець, 

яка має цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і 

постійно проживають на території  України 

⁓ благодійна організація} 

 

З якого моменту у суб’єкта господарювання виникає право на 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності? 

⁓ з моменту отримання відповідного дозволу міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

= з моменту державної реєстрації як фізичної особи-підприємця чи як 

юридичної особи 

⁓ з моменту державної реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

З якого моменту суб’єкт господарювання стає суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності? 

⁓ з моменту отримання відповідного дозволу міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України на здійснення зовнішньоекономічної діяльності 



⁓ з моменту державної реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності 

= з моменту укладення зовнішньоекономічного контракту 

 

Який нормативно-правовий акт визначає організаційно-правові форми 

господарювання, що підлягають державній реєстрації в Україні? 

{ = ДК «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» 

⁓ ЦКУ та ГКУ 

⁓ ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань»} 

 

Які існують групи організаційно-правових форм господарювання згідно 

з ДК «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»? 

{ ⁓ приватні підприємства, підприємства колективної власності комунальні 

підприємства державні підприємства спільні комунальні підприємства, 

підприємства з іноземними інвестиціями іноземні підприємства унітарні та 

корпоративні підприємства  

= підприємства господарські товариства кооперативи організації (установи, 

заклади) об’єднання підприємств (юридичних осіб) відокремлені підрозділи 

без статусу юридичної особи непідприємницькі товариства громадські 

об’єднання, профспілки, благодійні організації та інші  подібні організації 

інші організаційно-правові форми 

⁓ установи підприємницькі товариства господарські товариства повні 

товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні 

товариства виробничі кооперативи} 

 

Які організаційно-правові форми господарювання  існують в праві 

економічно розвинутих країн? 

{ ⁓ firm (фірмa), enterprise (підприємство), company (компанія) 



⁓ association (асоціація), consortium (консорціум), konzern (концерн) 

= sole proprietorship (фізична особа-підприємець, partnership (партнерство), 

corporation (корпорація/юридична особa)} 

 

В чому полягає різниця між організаційно-правовими формами 

господарювання, що  існують в праві економічно розвинутих країн?  

{ ⁓ у формі власності  

⁓ в меті, з якою здійснюється господарська діяльність 

= в оподаткуванні та відповідальності} 

  

Чим відрізняється partnership (партнерство) від українського повного 

товариства? 

{ ⁓ нічим 

⁓ тим, що учасники partnership (партнерства) не несуть відповідальності за 

зобов’язаннями partnership (партнерства) 

= тим, що partnership (партнерство) не є юридичною особою і не сплачує 

податок на прибуток підприємств (англ. corporate tax)} 

 

Хто в partnership (партнерстві) є власником майна, яке 

використовується ним для ведення господарської діяльності? 

{ ⁓ partnership (партнерство) є власником майна, внесеного його учасниками 

до статутного капіталу partnership (партнерства) 

⁓ власниками статутного капіталу partnership (партнерства) є засновники 

partnership (партнерства) 

= майно в partnership (партнерстві) належить на праві спільної власності його 

учасникам} 

 

Хто може називатися partner (партнером) в partnership (партнерстві)? 

{ ⁓ особа, яка внесла відповідний внесок до статутного капіталу партнерства 

(англ. partnership stock capital) 



⁓ особа, яка зазначена як партнер (англ partner) в статуті партнерства (англ 

partnership charter) 

= особа, яка підписала в якості партнера (англ partner) договір про 

партнерство (англ partnership agreement)} 

  

Хто має право діяти без довіреності від імені partnership (партнерства)? 

{ ⁓ тільки той партнер, який призначений у відповідному порядку 

керівником партнерства 

⁓ тільки члени виконавчого органу партнерства 

= будь-хто із партнерів} 

  

Які види partnerships (партнерств) ви знаєте? 

{ ⁓ firm, enterprise, venture 

⁓ association, corporation, consortium, conzern 

= general partnership, limited partnership, limited liability company} 

 

Принципові відмінності, що відрізняють general partnership від 

українського повного товариства  

{ ⁓ відмінностей не існує 

⁓ відмінність полягає в тому, що general partnership не може мати більше 100 

учасників 

= відмінність полягає в тому, що general partnership не є юридичною особою в 

українському розумінні поняття «юридична особа»} 

 

Принципові відмінності, що відрізняють limited partnership від 

українського командитного товариства 

{ ⁓ відмінностей не існує 

⁓ відмінність полягає в тому, що limited partnership не може мати більше 100 

учасників 



= відмінність полягає в тому, що limited partnership не є юридичною особою в 

українському розумінні поняття «юридична особа», а також в тому, що 

limited partnership може випускати акції} 

 

 Назвіть принципові відмінності між limited liability company та 

українським товариством з обмеженою відповідальністю 

{ ⁓ відмінностей не існує 

⁓ відмінність полягає в тому, що limited liability company не може мати 

більше 100 учасників 

= відмінність полягає в тому, що limited liability company не є юридичною 

особою в українському розумінні поняття «юридична особа», а також в тому, 

що учасники українського товариства з обмеженою відповідальністю не 

несуть ніякою майнової відповідальності за зобовязаннями товариства з 

обмеженою відповідальністю, а учасники limited liability company несуть 

майнову відповідальність за  зобовязаннями limited liability company, проте 

ця відповідальність є обмеженою певною сумою} 

 

 

 

 


