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ПЛАН УРОКУ № 20 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор. Агент з 

постачання. Діловод. 

  

 Предмет «Технології торгівлі» 

Тема: Організація господарських зв’язків. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів; формування практичних 

умінь та навичок визначення організації господарських зв’язків. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

1. Проведення тематичної атестаційної роботи  

Варіант 1. 

1.Чи має право підприємство створити в іншому регіоні філію з правами 

юридичної особи? 

1. Підприємство має право створювати відособлені підрозділи з правом відкриття 

поточних і розрахункових рахунків без права юридичної особи; 

2. Правом юридичної особи може бути наділене тільки представництво підприємства; 

3. Філія підприємства може бути юридичною особою, якщо про це прийняте відповідне 

положення самим підприємством;  

4. Право надавати статус юридичної особи відособленим підрозділам підприємств 

належить державним органам управління. 

2. Яким чином підтверджується вклад до статутного фонду господарського 

товариства, зроблений засновником у вигляді певного майна? 

1. Порядок оцінки майнових вкладів визначається в установчих документах; 

2. Це повноваження органу, який здійснює реєстрацію суб'єкта підприємництва; 

3. Оцінку майнового вкладу робить банк, що оформляє відповідним документом; 

4. Вклад на вимогу реєструючого органу має бути внесено грошима, що підтверджує банк. 

3. Чи може структурний підрозділ вийти із складу акціонерного товариства? 

1. Може за рішенням загальних зборів АТ; 

2. За рішенням членів трудового колективу підрозділу; 

3. За рішенням Фонду державного майна; 

4. За рішенням вищестоящого органу управління. 

4. Чи можна у статуті АТ зафіксувати, що за порушення трудової дисципліни 

працівник позбавляється дивідендів на його акції? 

1. Працівник не може бути позбавлений дивідендів на його акції, бо це його прибуток, 

одержаний на майновий внесок; 

2. Працівник є учасником колективної власності, збільшення якої залежить від його 

трудової участі, отже, позбавити дивідендів можна; 

3. Можна зменшити розмір дивідендів тільки за рішенням правління АТ; 

4. Дивідендів можна позбавити за рішенням загальних зборів АТ. 



5. Як може резидент реалізувати своє право на здійснення майнових внесків до 

статутного фонду спільного підприємства за кордоном? 

1. Може за ліцензією Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі; 

2. Тільки за ліцензією Національного банку України; 

3. Може інвестувати з додержанням вимог валютного законодавства; 

4. Тільки для створення підприємств у пріоритетних галузях, продукція яких необхідна 

для України. 

6. Як оформити внесення до статутного фонду підприємства вкладу у вигляді 

ноу-хау? 

1. Після підтвердження вартості ноу-хау експертною оцінкою; 

2. За домовленістю замовників підприємства між собою; 

3. Після реєстрації в Держпатенті Україні; 

4. Шляхом державної реєстрації в місцевій адміністрації. 

7. Як визначається обсяг правової охорони винаходу і корисної моделі? 

1. Формулою винаходу або корисної моделі; 

2. Сукупністю істотних ознак зображених на фотографіях виробу; 

3. Наведеними в документах зображеннями виробу та його описом; 

4. Тільки описом винаходу і корисної моделі. 

8. Що входить до поняття виключних прав, що належать власнику охоронного 

документа (патенту)? 

1. Власник патенту вправі використовувати об'єкт творчої діяльності за своїм розсудом з 

одночасною з забороною всім іншим особам вчиняти зазначені дії, якщо це не порушує 

прав інших власників патенту; 

2. Встановлювати ціни на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого 

об'єкта, визначити коло споживачів цієї продукції; 

3. Забороняти використання об'єкта охорони третім особам в особистих цілях навіть без 

одержання прибутку; 

4. Забороняти у будь-яких випадках запровадження у господарський оборот продукту, 

виготовленого із застосуванням запатентованого об'єкта. 

9. Що означає принцип вичерпання прав власника охоронного документа? 

1. Це використання матеріальних об'єктів, виготовлених із застосуванням патенту і 

введених у господарський оборот самим власником патенту; 

2. В разі смерті власника патенту права на нього вважаються вичерпаними; 

3. Якщо власник патенту передав своє право на використання патенту іншій особі за 

ліцензійним договором; 

4. Якщо винахід створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 

10. Що означає законодавча норма про те, що свідоцтво на знак для товарів і 

послуг може бути визнано частково недійсним? 

1. В разі звуження кола товарів і послуг; 

2. Якщо знак суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі; 

3. Не має розрізняльної здатності; 

4. Відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі. 

11. Чи дійсна умова договору застави, яка передбачає, що при порушенні 

кредитного договору об'єкт застави переходить у власність кредитора? Як 

проводиться звернення стягнення на заставлене майно? 

1. За рішення суду, арбітражного суду, третейського суду; 



2. За власним бажанням кредитора; 

3. За угодою сторін договору застави; 

4. З аукціонів або публічних торгів за рішенням кредитора. 

12. Коли договір страхування набирає чинності? 

1. З моменту внесення страхового платежу; 

2. З моменту домовленості з усіх істотних умов договору; 

3. З моменту підписання договору його сторонами; 

4. Після передачі страхового свідоцтва (полісу). 

 

Варіант 2. 

1.Чим господарські товариства відрізняються одне від одного? 

1. Обсягом юридичної відповідальності; 

2. Порядком державної реєстрації; 

3. Кількістю учасників; 

4. Спрямуванням і змістом діяльності. 

2. Приватне підприємство засноване однією особою. Яким чином власник цього 

підприємства відповідатиме за його борги? 

1. Всім належним йому чинним майном; 

2. Тільки майном, закріпленим за підприємством; 

3. В разі недостатності закріпленого за підприємством майна відповідає також майном 

належним особисто власнику; 

4. Майном, що належить не тільки власнику, але й всій його сім'ї. 

3. Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю прийняли рішення про 

перерозподіл вкладів у статутному фонді. Чи потрібно такі зміни реєструвати в 

державному органі реєстрації, бо ніхто з учасників проти них не заперечує? Які наслідки 

можуть наступити, якщо такої перереєстрації не провести? 

1. За порушення вимог закону товариство може бути ліквідовано; 

2. Орган реєстрації може вимагати збільшення статутного фонду; 

3. Такі зміни не підлягають реєстрації; 

4. З приводу цього прокурор може внести протест в органи державної реєстрації. 

4. При перевірці діяльності товариства з обмеженою відповідальністю податкова 

інспекція виявила порушення в строках внесення платежів до бюджету і нарахувала 

пеню. Директор підприємства видав наказ про утримання суми пені з частки власності 

головного бухгалтера у майні підприємства. Чи правомірні такі дії? Який порядок 

вилучення майна власника встановлено законом? 

1. Вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на це майно за 

зобов'язаннями власника; 

2. Власником майна товариства є саме товариство, тому за його рішенням утримати пеню з 

частки власності головного бухгалтера можна; 

3. Пеню можна стягнути з головного бухгалтера за рішенням податкової інспекції; 

4. В даному разі головний бухгалтер не несе ніякої відповідальності. 

5. Чи можна витрачати статутний фонд на потреби підприємства? Чи можна придбані 

основні засоби після створення товариства з обмеженою відповідальністю зараховувати 

до статутного фонду? 



1. Статутний фонд витрачати можна. Придбані основні фонди зараховувати до нього можна, 

якщо йдеться про збільшення статутного фонду; 

2. Статутний фонд витрачати не можна, а придбані основні засоби до нього зараховуються в 

обов'язковому порядку; 

3. Придбані основні засоби після створення товариства зараховуються до фондів спеціального 

призначення; 

4. Зарахування придбаних засобів до статутного фонду можливе, якщо його сформовано не 

повністю. 

6. Роз'ясніть механізм виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю. Які 

документи для цього необхідно оформити? Чи потрібно повідомляти про це реєструючий 

орган? 

1. Достатньо заяви учасника та рішення загальних зборів, зміни вносяться до реєструючої 

картки; 

2. Необхідне письмове попередження з боку учасника не пізніше як за 6 місяців; 

3. За особистою заявою учасника; 

4. Достатньо внести зміни до установчих документів. 

7. Чи вправі загальні збори АТ позбавити акціонера дивідендів, який, працюючи в АТ на 

штатній посаді, внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків завдав 

акціонерному товариству матеріальних збитків? 

1. Стягнення на винного можна покласти тільки відповідно до вимог трудового законодавства; 

2. Загальні збори АТ вправі приймати будь-які рішення, спрямовані на захист інтересів 

товариства; 

3. Зазначене рішення можна прийняти, якщо такий вид стягнення передбачено в статуті 

товариства; 

4. Відповідальність обмежується певною частиною заробітку працівника з урахуванням 

одержаних дивідендів. 

8. Фізична особа хоче взяти в оренду індивідуально визначене майно державного 

підприємства (обладнання). Що для цього потрібно? 

1. Зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності і подати заяву; 

2. Одержати дозвіл регіонального відділення Фонду державного майна; 

3. Повідомити про це трудовий колектив; 

4. Потрібне узгодження з органом, уповноваженим управляти відповідним державним 

майном. 

9. Якщо господарське товариство, утворене з членів трудового колективу державного 

підприємства, уклало договір оренди на його майно, що станеться з самим державним 

підприємством? 

1. Станеться реорганізація державного підприємства через приєднання до орендаря; 

2. Державне підприємство ліквідується; 

3. Передача майна в оренду не веде до утворення нового суб'єкта підприємницької діяльності; 

4. Майно перестає бути державним. 

10. Який порядок встановлено для скасування державної реєстрації суб'єкта 

підприємницької діяльності? 

1. За рішенням суду в разі визнання недійсними або такими, що суперечать чинному 

законодавству, установчих документів; 

2. За заявою засновника суб'єкта підприємництва до суду; 

3. Державний орган реєстрації може сам скасувати своє рішення про реєстрацію; 



4. За протестом прокурора внесеним до органів державної реєстрації. 

11. Коли підприємство вважається ліквідованим? 

1. З моменту виключення підприємства з державного реєстру; 

2. Після прийняття рішення ліквідаційною комісією; 

3. За рішенням арбітражного суду - самим підприємством в особі його органу управління; 

4. За рішенням місцевої адміністрації. 

12. Як створюються об'єднання підприємств? 

1. В добровільному порядку самими підприємствами; 

2. Кабінетом Міністрів України; 

3. Органом, уповноваженим управляти відповідним майном; 

4. В залежності від виду об'єднання це питання вирішують різні органи управління. 

5. Підведення підсумків уроку: 

виставлення оцінок за роботу на уроці; 

домашнє завдання: опрацювати конспект. 

 

 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


