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1.  В С Т У П 
 
Навчальна дисципліна “Цивільне право України” Ч. ІІ 

включає до себе поняття про: загальні положення зо-
бов’язального та договірного права; зобов’язання, що виника-
ють у зв’язку: з передачею майна у власність, користування, з 
виконанням робіт, наданням послуг, розпорядженням майнови-
ми правами інтелектуальної власності, зі спільною діяльністю; 
недоговірні зобов’язання. 

Опанування студентами наведеними вище питаннями 
необхідно для засвоєння основних правових категорій і інсти-
тутів цивільного права, формування правового мислення, вироб-
лення вмінь тлумачити і аналізувати норми цивільного законо-
давства, набуття навичок практичного застосування тео- 
ретичних знань та цивільно-правових норм  до конкретних від-
носин. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Цивільне 
право України” студенти  п о в и н н і: 

 з н а т и  стан основних проблем науки цивільного 
права;  

 в і л ь н о   о р і є н т у в а т и с я  в системі цивіль-
ного законодавства та судовій практиці з цивільних справ; 

 у м і т и  правильно тлумачити та застосовувати но-
рми цивільного права; грамотно проводити юридичний аналіз 
обставин, що склалися у конкретних відносинах; самостійно 
працювати з навчальними та науковими джерелами; використо-
вувати здобутки науки цивільного права для вирішення казусів, 
обґрунтовано і мотивовано приймати рішення по завданнях та 
належно їх оформлювати. 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі ре-
зультатів поточного модульного контролю (ПМК).  

Загальним об’єктом оцінювання знань при ПМК є від-
повідні теми навчальної програми, рівень яких перевіряється 
під час ПМК.  

Завданням ПМК є перевірка: розуміння та засвоєння нав-
чального матеріалу відповідного змістового модуля (ЗМ); здат-
ності осмислити зміст тем чи розділів навчальної програми; 
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умінь застосовувати набуті знання при вирішенні професійних 
завдань. Об’єкт ПМК – рівень знань та умінь студентів. 

Модульний контроль здійснюється у формі виконання 
модульних тестових завдань за темами, передбаченими навча-
льною програмою. “Цивільне право України” складається з 4-х 
ЗМ, на які поділені окремі теми.  

Посібник містить тестові завдання для ІІІ курсу з відпо-
відних тем даної дисципліни.  

При ПМК викладач, який веде практичне заняття, може 
обирати будь-які тестові завдання тем відповідного ЗМ із за-
пропонованих у посібнику або використовувати тести, розроб-
лені кафедрою.  

Для кожного ЗМ складається не менше 4-х варіантів  
тестів. Кількість тестових завдань для кожного варіанта – 20. 
Кожне тестове завдання має 4 варіанти відповіді. Правильною 
ж є тільки 1 варіант відповіді на кожне питання тестового  
завдання.  

При оцінюванні успішності за результатами виконання 
тестових завдань враховується кількість правильних і помилко-
вих відповідей на тестові питання. Відповіді студентів оціню-
ються за наведеною нижче шкалою. 

 
Кількість правильних відпові-

дей на тестові запитання 
Кількість балів 

0-11 0 

12-14 1 

15-17 2 

18-20 3 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

Т е м а  1. Зобов’язальне право і зобов’язання 
 

1. Зобов’язанням є: 
а) домовленість двох або більше осіб про встановлення, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків; 
б) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 

зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) 
певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання його обов’язку; 

в) дія особи спрямована на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків; 

г) домовленість, за якою одна сторона зобов’язана або 
має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 
представляє. 

 
2. Зобов’язання вважається взаємним, якщо: 
а) тільки одна сторона має права і обов’язки; 
б) одній стороні належать тільки права, а іншій – тільки 

обов’язки; 
в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов’язки; 
г) сторони повинні виконувати свої обов’язки одночасно. 
 
3. Альтернативним зобов’язанням є: 
а) зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити 

одну з щонайменше трьох дій; 
б) виконання свого обов’язку однією із сторін, яке від-

повідно до договору обумовлене виконанням другою стороною 
свого обов’язку; 

в) зобов’язання, в якому боржник і кредитор одночасно 
зобов’язані вчинити одну з двох або кількох дій; 

г) зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити 
одну з двох або кількох дій. 
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4. До акцесорних зобов’язань відносять: 
а) факультативні зобов’язання; 
б) особисті зобов’язання; 
в) неустойку; 
г) гарантія. 
 
5. Зобов’язання, в якому є основний боржник і додат-

ковий, називають: 
а) субсидіарним; 
б) солідарним; 
в) частковим; 
г) акцесорним. 
 
6. Елементами зобов’язання є:  
а) істотні умови договору; 
б) право вимоги; 
в) права та обов’язки сторін; 
г) суб’єкти, об’єкт, зміст. 
 
7. У солідарному зобов’язанні кредитор може пред’я-

вити вимоги: 
а) лише до всіх боржників разом; 
б) до кожного з боржників окремо відповідно до його 

частки в боргу; 
в) до одного з боржників, вимагаючи сплатити борг за 

всіх, якщо на те є поважна причина; 
г) до всіх боржників разом або до одного з них, зо-

бов’язавши його сплатити борг за всіх. 
 
8. Кредитор – це сторона у зобов’язанні, яка: 
а) має лише обов’язки; 
б) має право вимагати від боржника виконання його 

обов’язку; 
в) не має ні прав, ні обов’язків; 
г) зобов’язана вчинити на користь другої сторони певну 

дію або утриматися від її вчинення. 
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9. Боржник – це сторона у зобов’язанні, яка: 
а) не має ні прав, ні обов’язків; 
б) має право вимагати від кредитора виконання його 

обов’язку; 
в) має лише права; 
г) зобов’язана вчинити на користь другої сторони певну 

дію або утриматися від її вчинення. 
 

10. Підставою заміни кредитора у зобов’язанні є: 
а) правонаступництво; 
б) невиконання обов’язку боржника третьою особою; 
в) невиконання кредитором його обов’язків; 
г) делегування своїх обов’язків іншій особі. 
 
11. Заміна кредитора не відбувається внаслідок: 
а) передання ним своїх прав іншій особі за правочином 

(відступлення права вимоги); 
б) смерті кредитора, якщо зобов’язання нерозривно 

пов’язано з його особою; 
в) виконання обов’язку боржника третьою особою; 
д) правонаступництва. 
 

12. Заміна боржника у зобов’язанні іншою особою на-
зивається: 

а) гарантією; 
б) переведенням боргу; 
в) порукою; 
г) заставою. 
 

13. Боржник, який виконав солідарний обов’язок: 
а) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з 

решти солідарних боржників у рівній частці; 
б) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з 

решти солідарних боржників у частині їх заборгованості; 
в) не має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного 

з решти солідарних боржників; 
г) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з ре-

шти солідарних боржників тільки за погодженням з кредитором. 
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14. Одностороння відмова від зобов’язання: 
а) допускається завжди; 
б) не допускається за жодних обставин; 
в) можлива у випадках, передбачених законом або дого-

вором; 
г) допускається, якщо зобов’язання виражено в інозем-

ній валюті. 
 

15. Валюта зобов’язання має бути виражена: 
а) у грошовій одиниці України; 
б) в іноземній валюті на випадок інфляції; 
в) як у гривнях, так і в іноземній валюті; 
г) у валюті, що обумовлена домовленістю сторін. 
 

16. Субсидіарне зобов’язання – це: 
а) зобов’язання, за яким боржник зобов’язаний здійсни-

ти для кредитора певні дії у зв’язку з тим, що кредитор учинив 
такі ж дії на користь іншої особи замість боржника чи з його 
вини; 

б) зобов’язання, в якому кредитор має право вимагати 
виконання зобов’язання іншим (додатковим, субсидіарним) 
боржником у разі незадоволення вимоги кредитора основним 
боржником; 

в) зобов’язання, в якому кредитор має право вимагати 
виконання зобов’язання іншим (додатковим, субсидіарним) 
боржником у разі смерті основного боржника; 

г) зобов’язання, в якому кредитор не має права вимагати 
виконання зобов’язання іншим (додатковим, субсидіарним) 
боржником. 

 

17. Заміна боржника у зобов’язанні іншою особою 
здійснюється: 

а) лише за згодою кредитора; 
б) за взаємною згодою боржника і кредитора; 
в) без згоди кредитора, якщо інше не встановлено дого-

вором або законом; 
г) без згоди кредитора з наступним повідомленням ор-

гана місцевого самоврядування. 
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18. Зміст зобов’язання складають: 
а) речі, роботи, послуги, що існують у формі товару; 
б) права та обов’язки сторін; 
в) об’єкти цивільних прав; 
г) боржник та кредитор. 
 
19. Підставою виникнення зобов’язання не є: 
а) завдання шкоди; 
б) договір; 
в) акт органів державної влади; 
г) аналогія закону. 
 
20. Активна множинність у зобов’язанні передбачає: 
а) участь декількох осіб на стороні боржника; 
б) участь декількох осіб на стороні кредитора; 
в) участь декількох осіб на стороні кредитора та декілька 

осіб на стороні боржника; 
г) виконання обов’язку боржника поручителем або за-

ставодавцем. 
 
21. Участь декількох осіб на стороні боржника нази-

вається: 
а) активною множинністю; 
б) новацією; 
в) пасивною множинністю; 
г)  змішаною множинністю. 
 
22. Укажіть, в якій формі вчиняється правочин щодо 

заміни кредитора у зобов’язанні: 
а)  в усній; 
б) у письмовій; 
в) письмовій нотаріально посвідченій; 
г)  у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого 

виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому 
кредиторові. 
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Т е м а  2. Виконання зобов’язання 
 
23. Зобов’язання має виконуватися належним чином 

відповідно до: 
а) податкового законодавства України; 
б) умов договору та вимог актів цивільного законодавст-

ва, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв 
ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; 

в) лише відповідно до звичаїв ділового обороту; 
г) відповідно до актів органів місцевого самоврядування. 
 
24. Виконання обов’язку: 
а) не може бути покладено боржником на іншу особу; 
б) може бути покладено боржником на іншу особу у 

будь-якому випадку; 
в) може бути покладено боржником на іншу особу, як-

що з умов договору, актів цивільного законодавства або суті 
зобов’язання не випливає обов’язок боржника виконати зо-
бов’язання особисто; 

г) може бути покладено боржником на іншу особу за 
згодою органів державної виконавчої влади. 

 
25. Якщо строк виконання боржником обов’язку не 

встановлений або визначений моментом пред’явлення вимо-
ги кредитор: 

а) має право вимагати його виконання у будь-який час; 
б) має право вимагати його виконання у будь-який час 

тільки у випадках передбачених ЦК України; 
в) не має право вимагати його виконання у будь-який 

час; 
г) має право вимагати його виконання у будь-який час 

протягом одного року. 
 
26. За загальним правилом місце виконання зобов’я-

зання встановлюється: 
а) актами цивільного законодавства; 
б) актами органів місцевого самоврядування; 



 

11 

в) за місцем проживання (місцезнаходженням) боржника; 
г) у договорі. 
 
27. За загальним правилом, якщо у зобов’язанні визна-

чено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що під-
лягає сплаті у гривнях, визначається: 

а) самостійно сторонами зобов’язання; 
б) за курсом комерційного банку;  
в) за офіційним курсом відповідної валюти на день пла-

тежу; 
г) за курсом, що визначається за рішенням суду. 
 
28. Яка вимога погашається в першу чергу за грошо-

вим зобов’язанням:  
а) основна сума боргу; 
б) неустойка; 
в) проценти; 
г) витрати кредитора, пов’язані з одержанням виконання. 
 
29. За користування чужими грошовими коштами 

боржник зобов’язаний   сплачувати проценти, якщо інше не 
встановлено: 

а) актом цивільного законодавства; 
б) договором між банком і фізичною особою; 
в) договором між юридичними особами; 
г) договором між фізичними особами. 
 
30. Боржник  має право виконати свій обов’язок шля-

хом внесення належних з нього кредиторові грошей або цін-
них паперів у депозит нотаріуса (нотаріальної контори): 

а) у будь-якому випадку; 
б) у разі відсутності недієздатного кредитора; 
в) за згодою з кредитором; 
г) у разі ухилення кредитора або уповноваженої ним 

особи від прийняття виконання або в разі іншого прострочення 
з їхнього боку. 
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31. У разі відмови кредитора повернути борговий до-
кумент або видати розписку боржник має право: 

а) відмовитися від виконання зобов’язання; 
б) вимагати розрівняння зобов’язання; 
в) вимагати сплати неустойки; 
г) затримати виконання зобов’язання. 
 
32. Дайте відповідь, що є місцем виконання зо-

бов’язання про передання нерухомого майна: 
а) місцезнаходження цього майна; 
б) місце проживання (місцезнаходження) боржника; 
в) місце проживання (місцезнаходження) кредитора; 
г) місце проживання (місцезнаходження) боржника або 

кредитора. 
 
33. Якщо місце виконання грошового зобов’язання не 

встановлено у договорі, виконання повинне здійснюватись за: 
а) місцем проживання кредитора, якщо це фізична особа 

або місцезнаходженням юридичної особи на момент виникнен-
ня зобов’язання; 

б) місцезнаходженням боржника; 
в) місцем проживання боржника; 
г) місцем передавання грошей. 
 
 

Т е м а  3. Забезпечення виконання зобов’язання 
 
34. Сплата неустойки: 
а) не звільняє боржника від виконання свого обов’язку в 

натурі; 
б) звільняє боржника від виконання свого обов’язку в 

натурі; 
в) звільняє боржника державне підприємство від вико-

нання свого обов’язку в натурі; 
г) не звільняє боржника від виконання свого обов’язку в 

натурі у випадках, передбачених договором. 
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35. Завдатком є: 
а) грошова сума або рухоме майно, що видається креди-

торові боржником у рахунок належних з нього за договором 
платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання; 

б) нерухоме майно, що видається кредиторові боржни-
ком у рахунок належних з нього за договором платежів, на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання; 

в) виключно рухоме майно, що видається  боржникові 
кредитором у рахунок належних з нього за договором платежів, на 
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання; 

г) грошова сума або інше нерухоме майно, які боржник 
повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 
зобов’язання. 

 
36. Видами неустойки є: 
а) звичайна та складна; 
б) заклад та іпотека; 
в) порука і гарантія; 
г) штраф і пеня. 
 
37. Перелік пойменованих видів забезпечення вико-

нання зобов’язання має такий вигляд: 
а) порука та гарантія, заповіт, завдаток; 
б) притримання, порука та гарантія, цесія; 
в) порука, гарантія, застава та делегація; 
г) неустойка, порука, гарантія, застава, притримання та 

завдаток. 
 
38. При застосуванні притримання кредитор при-

тримує у себе річ боржника до: 
а) відшкодування боржником збитків по інших зо-

бов’язаннях; 
б) виконання судового рішення про відшкодування бор-

жником збитків унаслідок невиконання іншого зобов’язання; 
в) виконання зобов’язання боржником по оплаті цієї речі; 
г) у випадках, перелічених у п. а), б). 
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39. Застава майна означає, що: 
а) кредитор може продати майно боржника до виконан-

ня боржником свого обов’язку; 
б) нерухоме майно передається кредитору у володіння; 
в) у разі невиконання боржником свого обов’язку майно 

переходить до кредитора на праві власності; 
г) у разі невиконання боржником свого обов’язку кре-

дитор може одержати задоволення за рахунок заставленого 
майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника. 

 
40. Правочин щодо забезпечення виконання зо-

бов’язання вчиняється в: 
а) усній формі; 
б) письмовій формі і реєструється в органах місцевого 

самоврядування; 
в) письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріаль-

ному посвідченню; 
г) письмовій формі.  
 
41. Неустойкою є: 
а) лише грошова сума, яку кредитор повинен передати 

боржнику у разі порушення боржником зобов’язання; 
б) грошова сума або інше майно, які боржник повинен 

передати кредиторові у разі порушення боржником зо-
бов’язання; 

в) грошова сума або інше майно, які боржник винен 
кредиторові; 

г) відсотки від грошової суми, яку боржник повинен пе-
редати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. 

 
42. Залежно від співвідношення зі збитками за зага-

льним правилом, встановленим ЦК України, неустойка є: 
а) штрафною; 
б) заліковою; 
в) альтернативною; 
г) винятковою. 
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43. Видом застави є: 
а) цесія; 
б) суброгація; 
в) заклад; 
г) притримання. 
 
44. Гарантія є: 
а) одностороннім правочином; 
б) двостороннім правочином; 
в) складовою договору страхування; 
г) попереднім договором.  
 
45. Пенею є: 
а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми не-

своєчасно виконаного грошового зобов’язання; 
б) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми не-

виконаного або неналежно виконаного зобов’язання; 
в) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми не-

своєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день 
прострочення виконання; 

г) штраф, що обчислюється у відсотках. 
 
46. Проценти на неустойку: 
а) не нараховуються; 
б) нараховуються; 
в) нараховуються, у випадках передбачених договором; 
г) не нараховуються, якщо боржником є державне під-

приємство. 
 
47. Від недійсності основного зобов’язання не зале-

жить (не є акцесорним): 
а) завдаток; 
б) іпотека; 
в) гарантія; 
г) порука. 
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48. При заставі у володінні заставодавця залишається: 
а) предмет іпотеки; 
б) предмет закладу; 
в) предмет застави у вигляді товарів, що перебувають в 

обороті чи переробці; 
г) предмет завдатку. 
 
49. Штраф – це: 
а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми не-

виконаного або неналежно виконаного зобов’язання; 
б) неустойка, що визначається виключно договором у 

певному розмірі у разі невиконаного або частково виконаного 
зобов’язання; 

в) неустойка, що обчислюється від загальної кількості 
прострочених днів; 

г) неустойка, що встановлюється виключно законом у 
твердій грошовій сумі при порушенні грошового зобов’язання. 

 
50. Дайте відповідь, чи можуть сторони домовитися 

про зменшення розміру неустойки, встановленого актом 
цивільного законодавства: 

а)  ні; 
б) так, крім випадків, передбачених законом; 
в)  так; 
г)  ні, крім випадків, передбачених законом. 
 
51. Іпотекою є застава: 
а) цінних паперів; 
б) нерухомого майна; 
в) валютних цінностей; 
г) рухомого майна. 
 
52. Укажіть, як відповідають боржник та поручи-

тель перед кредитором у разі порушення боржником зо-
бов’язання, забезпеченого порукою: 

а)  як солідарні боржники, якщо договором поруки не 
встановлено субсидіарну відповідальність поручителя; 
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б)  як солідарні боржники, якщо договором поруки не 
встановлено часткову відповідальність поручителя; 

в)  як субсидіарні боржники; 
г) у рівних частках. 
 
 

Т е м а  4. Припинення зобов’язань 
 
53. Визначить підстави припинення зобов’язання: 
а) рішення суду; 
б) належне виконання зобов’язання;  
в) неналежне виконання зобов’язання; 
г) відступлення права вимоги. 
 
54. Зобов’язання припиняється: 
а) частково або у повному обсязі на підставах, установ-

лених договором або законом; 
б) за рішенням органу місцевого самоврядування; 
в) актом органу юридичної особи; 
г) за рішенням суду. 
 
55. Зобов’язання не припиняється шляхом: 
а) передання відступного; 
б) правонаступництва; 
в) поєднання боржника і кредитора в одній особі; 
г) новації. 
 
56. Новація – це: 
а) спосіб забезпечення зобов’язання; 
б) заміна первісного зобов’язання новим між тими ж 

сторонами; 
в) заміна первісного зобов’язання новим, але між інши-

ми сторонами; 
г) підстава припинення зобов’язання за згодою сторін 

унаслідок передання боржником кредиторові відступного (гро-
шей, іншого майна тощо). 
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57. Припинення зобов’язання: 
а) погашає права і обов’язки сторін; 
б) не погашає права і обов’язки сторін; 
в) призупиняє виконання зобов’язання; 
г) є простроченням кредитора. 
 
58. Відступне – це: 
а) спосіб забезпечення зобов’язання; 
б) заміна первісного зобов’язання новим між тими  ж 

сторонами; 
в) підстава припинення зобов’язання за згодою сторін 

унаслідок передання боржником кредиторові відступного (гро-
шей, іншого майна тощо); 

г) підстава припинення зобов’язання внаслідок звіль-
нення кредитором боржника від його обов’язків. 

 
59. Припинення зобов’язання шляхом зарахування зу-

стрічних вимог не допускається:  
а) у зобов’язаннях за договором купівлі-продажу;  
б) у зобов’язаннях про стягнення грошового боргу за 

кредитним договором; 
в) щодо довічного утримання (догляду); 
г) в альтернативних зобов’язаннях. 
 
60. Зі смертю фізичної особи припиняються зо-

бов’язання: 
а) за договором купівлі-продажу; 
б) за договором міни; 
в) яке нерозривно пов’язане з особою боржника і у 

зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою; 
г) яке нерозривно пов’язане з особою кредитора. 
 
61. Зарахування зустрічних однорідних вимог може 

здійснюватись: 
а) після припинення зобов’язання належним виконанням; 
б) за заявою однієї із сторін; 
в) прощенням боргу; 
г) неналежним виконанням зобов’язання. 
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62. Новація припиняє: 
а) первісне і додаткові зобов’язання, пов’язані із первісним; 
б) тільки додаткові зобов’язання; 
в) тільки первісні зобов’язання; 
г) первісне та/або додаткове зобов’язання у випадках, 

установлених законом. 
 
63. Зобов’язання припиняється: 
а) переданням відступного; 
б) поверненням відступного; 
в) скасуванням відступного; 
г) збільшенням відступного. 
 
64. Неможливість виконання передбачає: 
а) прощення боргу; 
б) новацію боргу у позикове зобов’язання; 
в) поєднання боржника і кредитора в одній особі; 
г) виникнення обставини, за яку жодна із сторін не від-

повідає. 
 

65. Поєднання боржника і кредитора в одній особі на-
стає внаслідок: 

а) укладання шлюбу; 
б) злиття юридичних осіб; 
в) усиновлення; 
г) відмови від договору. 
 

66. Зарахування зустрічних однорідних вимог у певній 
частині: 

а) заборонено цивільним законодавством; 
б) допускається; 
в) допускається лише на ½ боргу; 
г) допускається у разі спливу позовної даності. 
 

67. Прощення боргу припиняє зобов’язання внаслідок: 
а) звільнення кредитором боржника від його обов’язків; 
б) звільнення боржником кредитора від обов’язків; 
в) звільнення кредитором третьої особи; 
г) звільнення судом боржника від його обов’язків. 
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Т е м а  5. Правові наслідки порушення  
зобов’язання. Відповідальність за порушення  

зобов’язання 
 

68. Порушенням зобов’язання є: 
а) виключно його невиконання; 
б) його належне виконання; 
в) виключно його виконання з порушенням умов, визна-

чених змістом зобов’язання; 
г) його невиконання або виконання з порушенням умов, 

визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). 
 
69. Якщо інше не встановлено договором, актами ци-

вільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання 
чи звичаїв ділового обороту, не вважається порушенням зо-
бов’язання: 

а) дострокове виконання зобов’язання; 
б) прострочення виконання зобов’язання; 
в) неналежне виконання зобов’язання; 
г) невиконання зобов’язання. 
 
70. До правових наслідків порушення зобов’язання не 

належить: 
а) сплата неустойки; 
б) відшкодування шкоди; 
в) розірвання договору; 
г) прощення боргу. 
 
71. До правових наслідків порушення зобов’язання, які 

є мірами цивільно-правової відповідальності, належить: 
а) зміна умов зобов’язання; 
б) відшкодування шкоди; 
в) припинення зобов’язання внаслідок односторонньої 

відмови від нього; 
г) розірвання договору. 
 
 



 

21 

72. Боржник вважається таким, що прострочив ви-
конання зобов’язання, якщо він: 

а) виконав свій обов’язок достроково; 
б) за відсутності кредитора або уповноваженої ним осо-

би у місці виконання зобов’язання вніс належні з нього креди-
торові гроші в депозит нотаріуса, нотаріальної контори; 

в) не приступив до виконання зобов’язання; 
г) виконав свій обов’язок належним чином. 
 
73. Боржник, який прострочив виконання зобов’язан-

ня, відповідає перед кредитором: 
а) виключно за завдані простроченням збитки; 
б) за завдані простроченням збитки і за неможливість 

виконання, що випадково настала після прострочення; 
в) виключно за неможливість виконання, що випадково 

настала після прострочення; 
г) виключно за неможливість виконання, що настала пі-

сля прострочення з вини боржника. 
 
74. Не вважається простроченням кредитора: 
а) відмова повернути боржнику борговий документ; 
б) відмова прийняти належне виконання, запропоноване 

боржником; 
в) відмова приймати від боржника виконання його 

обов’язку частинами, якщо таке виконання не встановлено до-
говором, актами цивільного законодавства або не випливає із 
суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту; 

г) не вчинення дій, що встановлені договором, актами 
цивільного законодавства чи випливають із суті зобов’язання 
або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг 
виконати свого обов’язку. 

 
75. У разі порушення зобов’язання одностороння від-

мова від зобов’язання можлива: 
а) завжди; 
б) тільки у випадках, установлених  договором або за-

коном; 
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в) виключно у деліктних зобов’язаннях;  
г) виключно у зобов’язаннях, забезпечених заставою. 
 
76. У цивільному законодавстві закріплена презумпція: 
а) невинуватості особи, яка порушила зобов’язання; 
б) вини особи, яка порушила зобов’язання; 
в) невинуватості особи, яка порушила зобов’язання, як-

що інше не встановлено договором або законом; 
г) вини особи, яка порушила виключно договірні зо-

бов’язання. 
 
77. У ЦК України встановлено, що особа є невинува-

тою, якщо вона доведе, що: 
а) не бажала порушувати зобов’язання; 
б) у неї відсутні необхідні кошти для виконання зо-

бов’язання;   
в) вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 

виконання зобов’язання; 
г) попереджала кредитора про порушення зобов’язання. 
 
78. Випадки відповідальності особи, яка порушила зо-

бов’язання, незалежно від вини: 
а) відсутні; 
б) встановлюються тільки законом; 
в) можуть встановлюватися виключно договором; 
г) встановлюються договором або законом. 
 
79. У разі порушення зобов’язання з вини боржника і 

кредитора суд: 
а) має право зменшити розмір збитків і неустойки, які 

стягуються з боржника; 
б) відповідно зменшує розмір збитків і неустойки, які 

стягуються з боржника; 
в) має право звільнити боржника від відповідальності за 

порушення зобов’язання; 
г) звільняє боржника від відповідальності за порушення 

зобов’язання. 
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80. До підстав звільнення від відповідальності за по-
рушення зобов’язання, встановлених ЦК України, нале-
жить: 

а) матеріальне становище особи, яка порушила зо-
бов’язання; 

б) умисне або необережне сприяння кредитором збіль-
шенню розміру збитків, завданих порушенням зобов’язання; 

в) непереборна сила; 
г) амністія. 
 
81. Кредитор не має права вимагати задоволення сво-

єї вимоги від особи, яка несе субсидіарну відповідальність, 
якщо ця вимога може бути задоволена шляхом: 

а) передання основним боржником кредиторові відступ-
ного; 

б) безспірного стягнення коштів з основного боржника; 
в) зарахування зустрічної вимоги до основного боржника; 
г) виконання зобов’язання за рахунок основного борж-

ника. 
 
82. Боржник, який порушив зобов’язання, має відшко-

дувати кредиторові збитки, якщо: 
а) вони завдані порушенням зобов’язання; 
б) це встановлено законом; 
в) це встановлено договором; 
г) це встановлено договором або законом. 
 
83. Боржник, який сплатив неустойку і відшкодував 

збитки, завдані порушенням зобов’язання: 
а) звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в 

натурі; 
б) за жодних умов не звільняється від обов’язку викона-

ти зобов’язання в натурі; 
в) не звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в 

натурі, якщо інше не встановлено договором або законом; 
г) звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в 

натурі, якщо інше не встановлено договором або законом. 



 

24 

84. За загальним правилом, якщо за порушення зо-
бов’язання встановлено неустойку, то підлягає стягненню: 

а) виключна неустойка; 
б) альтернативна неустойка; 
в) залікова неустойка; 
г) кумулятивна (штрафна) неустойка. 
 
85. Видом неустойки є: 
а) упущена вигода; 
б) штраф; 
в) індекс інфляції; 
г) конфіскація. 
 
86. Сплата 3 % річних є наслідком порушення зо-

бов’язання: 
а) з виконання робіт; 
б) надання послуг; 
в) передання майна у власність; 
г) грошового. 
 

 
Т е м а  6. Цивільно-правовий договір 

 
87. Договором приєднання є договір: 
а) умови якого встановлені однією із сторін у формуля-

рах або інших стандартних формах, який може бути укладений 
лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 
договору в цілому; 

б) сторони якого зобов’язуються протягом певного стро-
ку укласти договір у майбутньому (основний договір) на умо-
вах, установлених попереднім договором; 

в) в якому одна сторона – підприємець взяла на себе 
обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або 
надання послуг кожному, хто до неї звернеться; 

г) сторони якого – підприємці зобов’язуються протягом 
певного строку укласти договір у майбутньому (основний дого-
вір) на умовах, установлених державою. 
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88. Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати 
свій обов’язок не кредитору, а іншій особі, називається: 

а) попереднім договором; 
б) договором приєднання; 
в) публічним договором; 
г) договором на користь третьої особи. 
 
89. Оферта характеризується: 
а) наявністю сторони, до якої вона звернена; 
б) наявністю усіх істотних умов договору і вираженням 

наміру особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її 
прийняття; 

в) додержанням письмової форми, наявністю сторони, 
до якої вона звернена та усіх істотних умов договору; 

г) повнотою та безумовністю . 
 
90. Умови, досягнення згоди стосовно яких є обов’яз-

ковим для сторін при укладенні договору, називають: 
а) випадковими; 
б) звичайними; 
в) чинними; 
г) істотними. 
 
91. Договір є укладеним, якщо сторони: 
а) в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов 

договору; 
б) досягли згоди з усіх істотних умов договору та умов 

договору, на досягненні згоди з яких наполягає одна із сторін; 
в) досягли згоди з ціни договору; 
г) досягли згоди з усіх істотних умов договору. 
 
92. Договір укладається: 
а) тільки у письмовій формі; 
б) тільки у письмовій формі з обов’язковим нотаріаль-

ним посвідченням; 
в) у письмовій формі, а в усній – тільки у випадках, пе-

редбачених актами чинного цивільного законодавства України; 
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г) у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми догово-
ру не встановлені законом. 

 
93. Договір, за яким підприємець бере на себе 

обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт 
або надання послуг кожному, хто до нього звернеться, нази-
вається: 

а) публічним договором; 
б) договором на користь третьої особи; 
в) попереднім договором; 
г) договором приєднання; 
 
94. Договором є домовленість: 
а) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків; 
б) двох сторін, спрямована на встановлення чи припи-

нення цивільних прав та обов’язків; 
в) двох сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків; 
г) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 

зміну, припинення чи поновлення цивільних прав. 
 
95. Пропозиція, адресована однією стороною іншій із 

метою укладення договору, називається: 
а) акцептом; 
б) офертою; 
в) реституцією; 
г) віндикацією. 
 
96. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укла-

сти договір про її прийняття, називається: 
а) акцептом; 
б) офертою; 
в) реституцією; 
г) зобов’язанням.  
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97. Реальним вважається договір, який: 
а) визначається в ЦК України; 
б) визначається в ЦК України та інших актах цивільного 

законодавства і використовується в практиці ділового обороту; 
в) є укладеним із моменту передачі речі; 
г) є укладеним із моменту досягнення сторонами згоди з 

усіх істотних умов.  
 
98. Договір вважається двостороннім, якщо: 
а) тільки одна сторона має права і обов’язки; 
б) одна сторона бере на себе обов’язок перед другою 

стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга 
сторона наділяється лише правом вимоги без виникнення зу-
стрічного обов’язку щодо першої сторони; 

в) правами та обов’язками наділені обидві сторони до-
говору; 

г) одній стороні належать права і обов’язки, а іншій – 
тільки обов’язки. 

 
99. Публічним договором є договір, в якому: 
а) умови встановлені однією із сторін у формулярах або 

інших стандартних формах, який може бути укладений лише 
шляхом приєднання другої сторони до запропонованого дого-
вору в цілому; 

б) одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок 
здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання по-
слуг кожному, хто до неї звернеться; 

в) кожна із сторін зобов’язані взяти на себе обов’язок 
здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться; 

г) сторони якого зобов’язуються протягом певного 
строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому на 
умовах, установлених попереднім договором. 
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100. Договір, в якому одна сторона бере на себе обо-
в’язок перед другою стороною вчинити певні дії  або  утри-
матися від  них,  а  друга  сторона  наділяється лише правом 
вимоги без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої 
сторони, називають: 

а) двостороннім; 
б) одностороннім; 
в) багатостороннім; 
г) трьохстороннім. 
 
101. Зміст договору становлять: 
а) сукупність прав та обов’язків сторін; 
б) сукупність прав та обов’язків боржника; 
в) сукупність прав та обов’язків кредитора; 
г) суб’єкти та предмет договору. 
 
102. Договір приєднання може бути змінений або ро-

зірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо: 
а) вона позбавляється прав, які звичайно мала; 
б) договір виключає до себе чи обмежує відповідаль-

ність другої сторони за порушення зобов’язання; 
в) договір містить умови, явно обтяжливі для сторони, 

яка приєдналася; 
г) всі відповіді правильні. 
 
103. З’ясуйте, у якій формі має бути укладений попе-

редній договір: 
а) в усній формі; 
б) у нотаріально посвідченій формі; 
в) у формі, встановленій для основного договору, а як-

що форма основного договору не встановлена, – у письмовій 
формі; 

г) у формі, встановленій для основного договору, а якщо 
форма основного договору не встановлена, – в усній формі. 
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Т е м а  7. Договір купівлі-продажу 
 
104. Договір купівлі-продажу – це договір про: 
а) оплатну передачу майна у володіння; 
б) оплатну передачу майна у власність; 
в) безоплатну передачу майна у власність; 
г) оплатну передачу майна у користування. 
 
105. Договір роздрібної купівлі-продажу є: 
а) обов’язковим; 
б) організаційним; 
в) конфіденційним; 
г) публічним. 
 
106. Істотними умовами договору купівлі-продажу є: 
а) предмет, ціна, строк; 
б) предмет, ціна; 
в) предмет; 
г) предмет, строк. 
 
107. По закінченню строку придатності товару: 
а) продавець зобов’язаний забезпечувати безоплатне 

усунення недоліків товару; 
б) товар є непридатним для використання; 
в) вимоги до продавця пред’являються лише при наяв-

ності конструктивних, технологічних недоліків  товару. 
г) покупець зобов’язаний повернути товар виготовлю-

вачу для утилізації. 
 
108. Договір купівлі-продажу: 
а) завжди реальний; 
б) завжди консенсуальний; 
в) може бути як реальним, так і консенсуальним; 
г) завжди реальний, обтяжений державною реєстрацією. 
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109. Якщо продавець не попередив покупця про права 
трьох осіб на товар: 

а) покупець вправі відмовитись від договору або вима-
гати зниження ціни, якщо він не знав і не міг знати про права 
трьох осіб на товар; 

б) покупець вправі вимагати зниження ціни або розі-
рвання договору,  якщо він не знав і не міг знати про права 
трьох осіб на товар; 

в) вправі вимагати компенсації реальних збитків, завда-
них порушенням договору; 

г) вправі звернутися до суду з вимогою про визнання 
такого договору недійсним та вимагати компенсації збитків. 

 
110. Договір, за яким виробник сільськогосподарської 

продукції зобов’язується виробити визначену договором сіль-
ськогосподарську продукцію і передати її у власність заготі-
вельникові або визначеному ним одержувачеві, а заготівель-
ник зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її 
за встановленими цінами відповідно до умов договору, нази-
вається договором: 

а) лізингу; 
б) роздрібної купівлі-продажу; 
в) контрактації сільськогосподарської продукції; 
г) міни. 
 
111. До договору поставки застосовуються загальні 

положення про: 
а) перевезення; 
б) купівлю-продаж; 
в) підряд; 
г) міну. 
 
112. За загальним правилом обов’язок продавця пере-

дати товар уважається виконаним у момент: 
а) досягнення згоди з усіх істотних умов договору в на-

лежній формі; 
б) визначений у договорі; 
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в) вручення товару покупцеві, якщо договором установ-
лений обов’язок продавця доставити товар; 

г) державної реєстрації правочину. 
 
113. До договору постачання енергетичними та ін-

шими ресурсами через приєднану мережу застосовуються 
загальні положення про: 

а) перевезення; 
б) купівлю-продаж; 
в) підряд; 
г) міну. 
 
114. Договір міни є: 
а) реальним, оплатним, одностороннім; 
б) реальним, безоплатним та двостороннім; 
в) консенсуальним, двостороннім, оплатним; 
г) консенсуальним, безоплатним, одностороннім. 
 
115. Укажіть, який спосіб захисту порушених прав 

покупця у разі придбання товару неналежної якості не пе-
редбачений законодавством: 

а) вимога відповідного зменшення покупної ціни; 
б) вимога безоплатного усунення недоліків товару; 
в) вимога про визнання договору купівлі-продажу не-

дійсним; 
г) відмовитися від договору і вимагати повернення 

сплаченої за товар грошової суми. 
 
116. Строк, протягом якого покупець має право обмі-

няти товар належної якості за умови, що він не підійшов за 
певними споживчими якостями, становить: 

а) 7 днів; 
б) 10 днів; 
в) 14 днів. 
г) 21 день. 
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117. Ризик випадкового знищення або випадкового 
пошкодження товару переходить до покупця з моменту 
передання йому товару, якщо інше не встановлено: 

а) договором та звичаями ділового обороту; 
б) законом та звичаями ділового обороту; 
в) договором або законом; 
г) звичаями ділового обороту. 
 
118. У разі істотного порушення вимоги щодо якості 

товару покупець має право вимагати: 
а) заміни товару; 
б) зменшення ціни; 
в) відшкодування витрат на усунення недоліків товару; 
г) безоплатного усунення недоліків. 
 
119. Шкода, завдана майну покупця у зв’язку з при-

дбанням товару неналежної якості, відшкодовується: 
а) продавцем; 
б) виготовлювачем; 
в) власником товару; 
г) продавцем або виготовлювачем. 
 
120. Гарантійний строк за договором купівлі-продажу 

починається з моменту: 
а) укладення договору купівлі-продажу покупця з про-

давцем; 
б) оплати вартості товару покупцем; 
в) передання товару покупцеві, якщо інше не встановле-

но договором; 
г) початку використання покупцем придбаного товару. 
 
121. До договорів про передання майна у власність не 

відносять договір: 
а) поставки; 
б) ренти; 
в) довічного утримання; 
г) лізингу. 
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122. Позовна давність у зв’язку з недоліками продано-
го товару складає: 

а) один рік; 
б) три роки; 
в) п’ять років. 
г) сім років. 
 
123. Договір, за яким одна сторона, що здійснює під-

приємницьку діяльність, зобов’язується передати у встано-
влений строк (строки) товар у власність другої сторони для 
використання його у підприємницькій діяльності або в інших 
цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або 
іншим подібним використанням, є договором: 

а) підряду; 
б) поставки; 
в) роздрібної купівлі-продажу; 
г) контрактації. 
 
124. Строк, установлений законами або іншими нор-

мативно-правовими актами, зі спливом якого товар уважа-
ється непридатним для використання за призначенням, 
називається: 

а) гарантійний строк; 
б) строк придатності; 
в) строк служби; 
г) строк виявлення недоліків. 
 
125. Якщо продавець передав покупцеві частину то-

вару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-
продажу, і частину товару з порушенням асортименту, по-
купець має право: 

а) прийняти частину товару, що відповідає умовам догово-
ру, і відмовитися від решти товару; 

б) відмовитися від усього товару або прийняти весь товар; 
в) вимагати заміни частину товару, що не відповідає 

асортименту, товаром в асортименті, який встановлено дого-
вором; 
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г) здійснити одну із зазначених у п. а), в) дій на вибір 
покупця. 

 
126. У разі передання некомплектного товару поку-

пець має право вимагати від продавця за своїм вибором: 
а) доукомплектування товару в розумний строк або від-

мовитися від договору; 
б) вимагати заміни некомплектного товару на комплект-

ний або вимагати повернення сплаченої грошової суми; 
в) пропорційного зменшення ціни або доукомплекту-

вання товару в розумний строк; 
г) пропорційного зменшення ціни або заміни некомп-

лектного товару на комплектний. 
 
 

Т е м а  8. Договір дарування 
 
127. Дарування – це договір: 
а) що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на 

користь дарувальника будь-яку дію майнового характеру; 
б) за яким дарувальник передає або зобов’язується пе-

редати в майбутньому обдаровуваному безоплатно дарунок у 
власність; 

в) що передбачає узгодження волі дарувальника та об-
даровуваного; 

г) що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на 
користь дарувальника будь-яку дію немайнового характеру. 

 
128. У разі розірвання договору дарування обдаровува-

ний зобов’язаний: 
а) повернути дарунок у натурі; 
б) повернути аналогічну річ; 
в) оплатити вартість дарунку; 
г) повернути дарунок у натурі й усі доходи, одержані від 

його використання. 
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129. Форма договору дарування з обов’язком передати 
рухому річ у майбутньому: 

а) усна; 
б) письмова; 
в) письмова з нотаріальним посвідченням; 
г) письмова з нотаріальним посвідченням та державною 

реєстрацією. 
 
130. Договір пожертви характеризується як: 
а) консенсуальний або реальний; 
б) реальний; 
в) консенсуальний; 
г) формальний. 
 
131. Договір дарування нерухомої речі укладається в: 
а) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню; 
б) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідчен-

ню та державній реєстрації; 
в) усній формі; 
г) простій письмовій формі, якщо дарувальник і обдаро-

вуваний є родичами 1-го ступеня споріднення. 
 
132. Дарувальник, майновий стан якого істотно погір-

шився, має право: 
а) відмовитися від договору дарування з обов’язком пе-

редання дарунка в майбутньому; 
б) вимагати розірвання договору дарування з обов’язком 

передання дарунка в майбутньому; 
в) вимагати компенсації вартості дарунка; 
г) вимагати визнання договору дарування з обов’язком 

передання дарунка в майбутньому недійсним. 
 
133. Договір дарування за загальним правилом є: 
а) реальним; 
б) консенсуальним; 
в) реальним або консенсуальним; 
г) реальним, обтяженим державною реєстрацією. 
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134. Дарувальник має право вимагати розірвання до-
говору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу без-
поворотної втрати дарунка, що має для дарувальника: 

а) велику майнову цінність; 
б) велику історичну цінність; 
в) велику немайнову цінність; 
г) невелику культурну цінність. 
 
135. Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного 

вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового 
або немайнового характеру: 

а) може бути визнано недійсним; 
б) є нікчемним; 
в) не є договором дарування; 
г) є договором пожертви. 
 
136. Сторонами договору дарування є: 
а) дарувальник і обдарований; 
б) пожертвувач і дарувальник; 
в) дарувальник і обдаровуваний; 
г) пожертвувач і обдаровуваний. 
 
 

Т е м а  9. Договір ренти. 
Договір довічного утримання (догляду) 
 
137. Договір ренти – це договір, за яким: 
а) одержувач ренти передає платникові ренти у корис-

тування майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується 
періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної 
грошової суми або в іншій формі; 

б) платник ренти зобов’язується періодично виплачува-
ти одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в ін-
шій формі; 

в) одержувач ренти передає платникові ренти у влас-
ність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується пері-
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одично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошо-
вої суми або в іншій формі; 

г) одержувач ренти передає платникові ренти у влас-
ність майно. 

 
138. Договір ренти є: 
а) безоплатний, двосторонній, консенсуальний; 
б) односторонній, консенсуальний, оплатний; 
в) реальний, двосторонній, безоплатний; 
г) односторонній, реальний та оплатний; 
 
139. Договір ренти за загальним правилом укладається в: 
а) письмовій формі; 
б) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню; 
в) письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідчен-

ню та державній реєстрації; 
г) усній формі. 
 
140. За прострочення виплати ренти платник ренти 

сплачує одержувачеві ренти: 
а) пеню; 
б) збитки; 
в) проценти; 
г) подвійну облікову ставку Національного банку України. 
 
141. Якщо одержувач ренти передав у власність плат-

ника ренти грошову суму, рента встановлюється у розмірі: 
а) визначеному за погодженням сторін; 
б) установленому актами цивільного законодавства; 
в) облікової ставки Національного банку України, якщо 

більший розмір не встановлений договором ренти; 
г) індексу інфляції, якщо більший розмір не встановле-

ний договором ренти. 
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142. У разі передання під виплату ренти земельної ді-
лянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набу-
ває право: 

а) власності на це майно; 
б) застави на це майно; 
в) володіння і користування цим майном; 
г) притримання такого майна. 
 
143. Ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату 
безстрокової ренти, несе: 

а) одержувач ренти; 
б) одержувач і платник ренти солідарно; 
в) платник ренти; 
г) заставодержатель. 
 
144. Договір довічного утримання (догляду) – це дого-

вір, за яким: 
а) відчужувач передає набувачеві у користування жит-

ловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно 
або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 
зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом на протязі строку, передбаченого у договорі; 

б) відчужувач передає набувачеві у власність житловий 
будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або 
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 
зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом довічно; 

в) відчужувач передає набувачеві у володіння будь-яке 
нерухоме майно або  рухоме майно, взамін чого набувач зо-
бов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом довічно; 

г) набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача 
утриманням та (або) доглядом довічно. 
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145. Договір довічного утримання (догляду) є: 
а) консенсуальним, безоплатним; 
б) реальним, оплатним; 
в) консенсуальним, оплатним; 
г) реальним, безоплатним. 
 
146. Договір довічного утримання (догляду) уклада-

ється в: 
а) усній формі; 
б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації; 
в) письмовій формі та підлягає нотаріальному посвід-

ченню; 
г) простій письмовій формі. 
 
147. Право власності у набувача за договором довічно-

го утримання (догляду) виникає з моменту: 
а) укладення договору; 
б) передання майна; 
в) смерті відчужувача; 
г) за погодження сторін. 
 
148. На майно, передане набувачу за договором довіч-

ного утримання: 
а) може бути звернене стягнення в будь-який час; 
б) не може бути звернене стягнення протягом життя від-

чужувана; 
в) не може бути звернене стягнення протягом життя на-

бувача; 
г) може бути звернене стягнення після смерті відчужу-

вача та набувача. 
 
149. У результаті розірвання договору довічного утри-

мання у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням 
набувачем обов’язків за договором  право власності на відчу-
жене майно: 

а) залишається у набувача з умовою виплати його вар-
тості; 
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б) залишається у набувача, якщо сума утримання з його 
сторони не менша вартості цього майна; 

в) набувається відчужувачем; 
г) набувається відчужувачем за умови сплати різниці 

вартості майна. 
 

150. Відчужувачем у договорі довічного утримання 
може бути: 

а) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я; 
б) повнолітня дієздатна фізична особа; 
в) фізична особа або юридична особа; 
г) працездатна фізична особа; 
 

151. Набувачем у договорі довічного утримання може 
бути: 

а) фізична особа незалежно від її віку та стану здоров’я; 
б) повнолітня дієздатна фізична особа або юридична 

особа; 
в) юридична особа або кілька фізичних осіб; 
г) працездатна фізична особа. 
 

 

Т е м а  10. Договір найму (оренди) 
 
152. Договір найму – це договір, за яким: 
а) наймодавець передає або зобов’язується передати най-

мачеві майно у користування за плату на певний строк; 
б) наймодавець передає або зобов’язується передати най-

мачеві майно у власність за плату на певний строк; 
в) наймодавець передає або зобов’язується передати най-

мачеві майно у власність безоплатно на певний строк; 
г) наймодавець зобов’язується безоплатно та довічно 

передати наймачеві майно у користування. 
 

153. Ризик випадкового знищення або випадкового 
пошкодження предмета договору лізингу, якщо інше не 
встановлено договором, несе: 

а) продавець (постачальник); 
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б) лізингоодержувач; 
в) лізингодавець; 
г) лізингодавець та лізингоодержувач і рівних частках. 
 
154. У випадку, коли наймодавець зобов’язується пере-

дати наймачеві за плату у тимчасове володіння та користу-
вання будівлю або іншу капітальну споруду, договір найму є: 

а) реальним; 
б) публічним; 
в) консенсуальним; 
г) акцесорним. 
 
155. Предметом договору найму може бути: 
а) будь-яка річ, визначена родовими ознаками; 
б) річ, яка визначена індивідуальними ознаками і не 

зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому викорис-
танні; 

в) річ, яка визначена індивідуальними ознаками і збері-
гає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні; 

г) річ, яка визначена родовими ознаками і зберігає свій 
первісний вигляд при неодноразовому використанні. 

 
156. Строк договору піднайму: 
а) повинен дорівнювати строку договору найму; 
б) не може перевищувати строку договору найму; 
в) не може перевищувати половини строку договору 

найму; 
г) не може перевищувати трьох місяців. 
 
157. ЦК України виділяє такі види лізингу: 
а) прямий та зворотній; 
б) фінансовий та оперативний; 
в) прямий та непрямий; 
г) непрямий та фінансовий. 
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158. До зобов’язань із передання майна в користуван-
ня відносять: 

а) контрактацію сільськогосподарської продукції; 
б) лізинг; 
в) факторинг; 
г) притримання. 
 
159. Договір прокату є договором: 
а) умовним; 
б) конфіденційним; 
в) організаційним; 
г) приєднання. 
 
160. Капітальний і поточний ремонт речі за догово-

ром прокату здійснює: 
а) наймач; 
б) наймодавець; 
в) спільно наймач та наймодавець; 
г) наймач, за законом, з оплатою вартості ремонту най-

модавцем. 
 
161. Наймач має право передати річ у піднайм, якщо: 
а) це передбачено договором; 
б) це не заборонено договором; 
в) про це попереджений наймодавець; 
г) на це є згода наймодавця. 
 
162. Договір найму будівлі або іншої капітальної спору-

ди, укладений строком до одного року, укладається у формі: 
а) простій письмовій; 
б) письмовій нотаріально посвідченій; 
в) писмовій та підлягає державній реєстрації; 
г) погодженій сторонами договору. 
 
163. Договір найму транспортного засобу за участю 

фізичної особи: 
а) укладається в письмовій формі; 
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б) укладається в письмовій формі та підлягає нотаріаль-
ному посвідченню; 

в) підлягає нотаріальному посвідченню та державній ре-
єстрації. 

г) укладається усно. 
 
164. Договір найму є: 
а) фідуціарним; 
б) акцесорним; 
в) як реальним, так і консенсуальним; 
г) може бути оплатним або безоплатним. 
 
165. Наймодавець має право відмовитися від договору 

найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить 
плату за користування річчю протягом: 

а) шести місяців підряд; 
б) чотирьох місяців підряд; 
в) трьох місяців підряд; 
г) двох місяців підряд. 
 
166. Предметом договору лізингу може бути: 
а) неспоживна річ, визначена індивідуальними та родо-

вими ознаками; 
б) споживна річ, визначена родовими ознаками; 
в) річ, визначена індивідуальними та родовими ознаками 

та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів; 
г) неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками 

та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. 
 

 
Т е м а  11. Найм (оренда житла) 

 
167. Договір найма житла є: 
а) виключно реальним; 
б) виключно консенсуальним; 
в) реальним або консенсуальним; 
г) виключно реальним, обтяженим державною реєстрацією. 
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168. Договір найму житла укладається: 
а) у письмовій формі; 
б) у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвід-

ченню; 
в) у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвід-

ченню та державній реєстрації; 
г) усно. 
 
169. Якщо у договору найму житла строк не встано-

влений, договір вважається укладеним на: 
а) п’ять років; 
б) три роки; 
в) один рік; 
г) шість місяців. 
 
170. Договір найму житла є короткостроковим, якщо 

він укладений на строк: 
а) до двох років; 
б) до одного року; 
в) на один рік; 
г) на два роки. 
 
171. Якщо строк внесення плати за користування 

житлом не встановлений договором, наймач  вносить її: 
а) щодня; 
б) щотижня; 
в) щомісяця; 
г) щоквартально. 
 
172. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні 

обов’язки за договором найму житла є: 
а) субсидіарними; 
б) солідарними; 
в) частковими; 
г) визначаються за погодженням між наймодавцем та 

наймачами. 
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173. Наймач має право вселити у житло інших осіб 
для постійного проживання в ньому за згодою: 

а) виключно наймодавця; 
б) виключно осіб, які постійно проживають разом з ним; 
в) наймодавця та осіб, які постійно проживають разом з 

ним; 
г) виключно за рішенням суду. 
 
174. Якщо наймачем є юридична особа, вона може ви-

користовувати житло: 
а) як офіс; 
б) як складське приміщення; 
в) як торговельне приміщення; 
г) для проживання фізичних осіб. 
 

175. Наймач має право дозволити тимчасове прожи-
вання у помешкані іншої особи: 

а) за згодою наймодавця; 
б) без згоди наймодавця; 
в) без згоди наймодавця, але з попереднім повідомлен-

ням останнього; 
г) виключно за рішенням суду. 
 

176. Наймач за короткостроковим договором найму 
житла має право: 

а) укладати договір піднайму житла; 
б) придбати житло у разі його продажу переважно перед 

іншими особами; 
в) здійснювати заміну наймача у договорі на одну з пов-

нолітніх осіб, яка проживає разом з наймачем; 
г) на вселення у житло за взаємною згодою з особами, 

які постійно проживають разом з наймачем, та за згодою най-
модавця інших осіб для постійного проживання у ньому. 

 

177. Наймодавець має право вимагати розірвання до-
говору у разі невнесення наймачем плати за житло: 

а) за два місяці; 
б) за три місяці; 
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в) за шість місяців; 
г) за два місяці підряд. 
 
178. Якщо житло стало непридатним для постійно-

го проживання, наймач має право: 
а) вимагати зменшення плати за житло; 
б) вимагати переобладнання житла; 
в) вимагати продажу йому житла; 
г) відмовитися від договору. 
 
179. Договір оренди житла з викупом є: 
а) реальним; 
б) консенсуальним; 
в) реальним або консенсуальним; 
г) реальним, обтяженим державною реєстрацією. 
 
180. Договір оренди житла з викупом укладається на 

строк: 
а) до 30-ти років; 
б) до 25-ти років; 
в) до 20-ти років; 
г) до 15-ти років. 
 
181. Договір оренди житла з викупом укладається: 
а) усно; 
б) у письмовій формі; 
в) у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвід-

ченню; 
г) у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвід-

ченню та державній реєстрації. 
 
182. За договором оренди житла з викупом комуналь-

ні платежі сплачує: 
а) самостійно орендодавець; 
б) самостійно орендар; 
в) орендодавець та орендар у рівних частках; 
г) орендодавець та орендар у частках, визначених домо-

вленістю сторін. 
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Т е м а  12. Договір позички 
 
183. Договір позички – це договір, за яким: 
а) позичкодавець оплатно передає або зобов’язується 

передати другій стороні (користувачеві) річ для користування 
протягом встановленого строку; 

б) позичкодавець безоплатно передає або зобов’язується 
передати другій стороні (користувачеві) річ для користування 
протягом встановленого строку; 

в) позичкодавець безоплатно передає або зобов’язується 
передати другій стороні (користувачеві) нерухоме майно для 
користування протягом встановленого строку; 

г) позичкодавець передає другій стороні (користувачеві) 
річ у власність. 

 
184. До договору позички застосовуються положення про: 
а) найм; 
б) купівлю-продаж; 
в) контрактацію; 
г) ренту. 
 
185. Сторонами договору позички є: 
а) наймодавець і наймач; 
б) позичкодавець і наймач; 
в) орендодавець і орендар; 
г) позичкодавець і користувач. 
 
186. Договір позички є: 
а) оплатним; 
б) безоплатним; 
в) алеаторним; 
г) багатостороннім. 
 
187. Договір позички між фізичною та юридичною 

особою укладається: 
а) усно; 
б) письмово; 
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в) письмово та нотаріально посвідчується; 
г) договір позички можуть укладати тільки фізичні особи. 
 
188. Строк договору позички становить: 
а) три місяці; 
б) один рік; 
в) три роки; 
г) визначається відповідно до мети користування річчю. 
 
189. Припинення договору позички можливо у наступ-

них випадках: 
а) річ самочинно передана у користування іншій особі; 
б) у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної 

особи, якій річ передано в користування; 
в) у випадку, якщо річчю користувались не за її призна-

ченням; 
г) якщо договір учинено в неналежній формі. 
 
190. Правові наслідки неповернення речі після закін-

чення строку договору: 
а) позичкодавець має право вимагати її примусового по-

вернення, а також відшкодування завданих збитків; 
б) вимагати продажу неповерненої речі з відшкодуван-

ням її вартості; 
в) у зв’язку з неможливістю повернути річ вона не може 

бути витребувана у користувача; 
г) якщо річ, яка була предметом договору позички, була 

неякісною, користувач може залишити її у себе. 
 
 

Т е м а  13. Договір підряду 
 
191. Договір підряду – це договір, за яким: 
а) одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик 

безоплатно виконати певну роботу за завданням другої сторони 
(замовника), а замовник зобов’язується прийняти виконану 
роботу; 
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б) одна сторона (підрядник) зобов’язується передати річ 
у власність другої сторони (замовника), а замовник зо-
бов’язується прийняти та оплатити цю річ; 

в) одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ри-
зик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замов-
ника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити викона-
ну роботу; 

г) одна сторона зобов’язується доставити довірений їй 
другою стороною вантаж до пункту призначення та видати його 
особі, яка має право на його одержання (одержувачеві), сплати-
вши встановлену плату. 

 
192. Договір підряду є: 
а) реальним, двостороннім та оплатним; 
б) консенсуальним, двостороннім та оплатним; 
в) консенсуальним, одностороннім та безоплатним; 
г) реальним, одностороннім та безоплатним. 
 
193. Предметом договору підряду є: 
а) виконання роботи з переданням її результату замов-

нику; 
б) корисний ефект; 
в) оплата виконаної роботи; 
г) річ. 
 
194. Ціна роботи за договором підряду визначається: 
а) тільки в договорі; 
б) тільки судом; 
в) договором або судом; 
г) законом. 
 
195. Ціна роботи у договорі підряду включає до себе: 
а) відшкодування витрат підрядника і завданих йому 

збитків; 
б) плату за виконану підрядником роботу; 
в) відшкодування витрат підрядника та плату за викона-

ну ним роботу; 
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г) плату за виконану підрядником роботу та відшкоду-
вання вартості наданих ним матеріалів. 

 
196. Якщо ціна у договорі підряду визначена у кошто-

рисі, він може бути: 
а) приблизним або твердим; 
б) змішаним; 
в) універсальним; 
г) оригінальним. 
 
197. Твердий кошторис у договорі підряду: 
а) може бути змінено лише за погодженням сторін; 
б) не може бути змінено ні за яких обставин; 
в) може бути змінено за ініціативою підрядника, якщо 

зміни не перевищують 10% загальної ціни договору; 
г) може бути змінено підрядником в односторонньому 

порядку.  
 
198. Конструкція “генерального підряду” означає: 
а) можливість підрядника залучити до виконання дого-

вору підряду інших осіб (субпідрядників); 
б) можливість підрядника залучити до виконання дого-

вору підряду інших осіб (субпідрядників), які не залежать від 
генерального підрядника та відповідають перед замовником за 
результат їхньої роботи; 

в) можливість замовника укласти договір підряду з декі-
лькома підрядниками; 

г) можливість підрядника залучити до виконання дого-
вору підряду інших осіб (субпідрядників), якщо інше не вста-
новлено договором, залишаючись відповідальним перед замов-
ником за результат їхньої роботи. 

 
199. Перед ким відповідає за свої дії субпідрядник: 
а) перед підрядником; 
б) перед замовником; 
в) як перед підрядником, так і перед замовником. 
г) перед замовником, якщо інше не передбачено договором. 
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200. З’ясуйте, хто несе відповідальність за несхорон-
ність майна, переданого замовником підряднику: 

а) підрядник, якщо його відповідальність передбачена 
договором; 

б) замовник як власник матеріалу; 
в) замовник і підрядник солідарно; 
г) підрядник у силу закону. 
 
201. Замовник за договором підряду має право у будь-

який час перевірити: 
а) хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність під-

рядника; 
б) хід  і  якість роботи, втручаючись у діяльність підря-

дника; 
в) тільки якість роботи; 
г) тільки хід роботи. 
 
202. Якщо замовник не сплатив установленої ціни 

роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв’язку з 
виконанням договору підряду, підрядник має право: 

а) звернути стягнення на предмет договору; 
б) продати результат роботи, задовольнивши свої вимо-

ги за рахунок його вартості, а різницю в ціні повернути замов-
никові; 

в) вимагати сплати неустойки у розмірі подвійної облі-
кової ставки НБУ за кожен день прострочення; 

г) притримати результат роботи, а також устаткування, 
залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, 
що є у підрядника. 

 
203. Замовник, який прийняв роботу за договором під-

ряду без перевірки: 
а) вправі доводити наявність явних недоліків у судовому 

порядку; 
б) має право вимагати повернення сплаченої ним варто-

сті виконаних робіт; 
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в) позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які 
могли бути  встановлені при звичайному способі її прийняття; 

г) вправі вимагати від підрядника проведення експертизи. 
 
204. Підрядник зобов’язаний виконати роботу, визна-

чену договором підряду: 
а) з свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не 

встановлено договором; 
б) з матеріалу і засобів замовника; 
в) з свого матеріалу і засобами замовника; 
г) зі свого матеріалу і засобів замовника, якщо інше не 

встановлено договором. 
 
205. Договір підряду вважається виконаним у мо-

мент: 
а) завершення виконання робіт; 
б) здачі результату замовникові; 
в) складення кошторису; 
г) повернення залишків матеріалу. 
 
206. Якщо робота виконана підрядником з відступа-

ми від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з ін-
шими недоліками, які роблять її непридатною для викорис-
тання відповідно до договору або для звичайного викорис-
тання роботи такого характеру, замовник має право: 

а) лише на безоплатне усунення недоліків у роботі в ро-
зумний строк; 

б) лише на пропорційне зменшення ціни роботи; 
в) лише на відшкодування своїх витрат на усунення недо-

ліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором; 
г) за своїм вибором вимагати від підрядника вчинення 

дій, передбачених п. а) – в). 
 
207. Ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження (псування) матеріалу після настання строку 
здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе: 

а) замовник; 
б) підрядник; 
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в) сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встано-
влено договором або законом; 

г) сторона, яка надала матеріал. 
 
208. Договір побутового підряду – це договір, за яким: 
а) підрядник зобов’язується виконати за завданням фі-

зичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задово-
лення побутових та інших особистих потреб, а замовник зо-
бов’язується прийняти та оплатити виконану роботу; 

б) підрядник зобов’язується безоплатно виконати за за-
вданням другої сторони (замовника) певну роботу, призначену 
для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замов-
ник зобов’язується прийняти виконану роботу; 

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовни-
ка) певну роботу, призначену для задоволення побутових та 
інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти 
та оплатити виконану роботу; 

г) підрядник зобов’язується на свій ризик виконати пев-
ну роботу за завданням замовника, а замовник зобов’язується 
прийняти та оплатити виконану роботу. 

 
209. Договір побутового підряду укладається між: 
а) фізичними особами-замовниками та підрядниками 

юридичними особами-підприємцями; 
б) фізичними особами-підприємцями; 
в) фізичними особами-замовниками та підрядниками фі-

зичними або юридичними особами-підприємцями. 
г) юридичними особами. 
 
210. Договір побутового підряду є: 
а) попереднім договором; 
б) публічним договором; 
в) змішаним договором; 
г) договором на користь третьої особи. 
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211. Замовником за договором побутового підряду 
може бути: 

а) фізична особа; 
б) юридична особа; 
в) як фізична, так і юридична особа; 
г) будь-який учасник цивільних відносин. 
 

212. Належною формою укладення договору побуто-
вого підряду є: 

а) усна домовленість сторін на здійснення виконавцем 
певної роботи; 

б) письмова домовленість, посвідчена нотаріально; 
в) рішення суду; 
г) квитанція або інший документ, що підтверджує укла-

дення договору.  
 

213. За договором побутового підряду підрядник вико-
нує роботу: 

а) тільки зі свого матеріалу; 
б) тільки з матеріалу замовника; 
в) зі свого матеріалу, а за бажанням замовника – з його 

матеріалу; 
г) з матеріалу замовника та підрядника в рівних частинах. 
 

214. Підрядник зобов’язаний до укладення договору 
побутового підряду надати замовникові таку інформацію: 

а) про запропоновані роботи, їх види та особливості; 
б) про ціну та форму оплати запропонованої роботи; 
в) якщо за характером роботи це має значення, назвати 

конкретну особу, яка буде виконувати роботу; 
г) передбачену п. а) – в). 
 

215. Якщо підрядником були допущені істотні від-
ступи від умов договору побутового підряду або інші істотні 
недоліки в роботі, яка виконувалася з матеріалу замовника, 
він має право вимагати: 

а) безоплатного усунення цих недоліків у розумний 
строк; 
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б) відшкодування витрат на самостійне усунення недо-
ліків; 

в) зменшення плати за договором; 
г) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу та-

кої самої якості. 
 

216. У разі нез’явлення замовника за одержанням ро-
боти або іншого ухилення від її прийняття підрядник у дого-
ворі побутового підряду має право: 

а) володіти, користуватися і розпоряджатися предметом 
договору побутового підряду; 

б) письмово попередивши замовника за два місяці, про-
дати предмет договору побутового підряду за розумну ціну; 

в) передати результат робіт у комунальну власність; 
г) укласти договір пожертви щодо предмета договору 

побутового підряду. 
 

217. Гарантійний строк у договорі підряду обчислю-
ється з моменту: 

а) закінчення строку договору підряду; 
б) остаточного розрахунку за виконану роботу; 
в) прийняття робіт або з моменту, коли роботи мали бу-

ти прийняті. 
г) виявлення недоліків виконаної роботи. 
 

218. Договір підряду на проведення проектних та по-
шукових робіт – це договір, за яким: 

а) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується розробити за завданням замовника проектну або 
іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові робо-
ти, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх; 

б) підрядник зобов’язується розробити за завданням за-
мовника проектну або іншу технічну документацію та (або) 
виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти 
та оплатити їх; 

в) підрядник зобов’язується розробити за завданням за-
мовника проектну або іншу технічну документацію та (або) ви-
конати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти їх; 
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г) підрядник на свій ризик розробляє проектну або іншу 
технічну документацію та (або) виконує пошукові роботи, про-
понуючи невизначеному колу осіб, а у випадку погодження 
когось з них, передає виконану роботу за певну плату.  

 
219. Дайте відповідь, чи має право підрядник 

нав’язувати замовникові включення до договору побутового 
підряду додаткових оплатних робіт або послуг: 

а) має право, якщо без цього неможливо досягти високого 
результату; 

б) не має права в силу закону; 
в) має право лише зі згоди замовника; 
г) не має права, якщо проти цього заперечує замовник. 
 
220. З’ясуйте, чи має право замовник відмовитися від 

оплати робіт або послуг, не передбачених договором побуто-
вого підряду: 

а) має право, якщо підрядник не використає своє право 
на притримання результату роботи; 

б) не має права, оскільки робота або послуга вже виконана; 
в) не має права, якщо підрядник доведе, що без прове-

дення цієї роботи або послуги неможливо було досягти високо-
го результату; 

г) має право в силу закону. 
 
221.  Вартість робіт, виконаних за договором побуто-

вого підряду, визначається: 
а) за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у 

встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами 
тощо; 

б) підрядником; 
в) органами місцевого самоврядування; 
г)  за тарифами, затвердженими відповідними держав-

ними органами. 
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Т е м а  14. Договір будівельного підряду 
 
222. Договір будівельного підряду – це договір, за яким: 
а) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 

зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт 
або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-
кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати 
підрядникові будівельний майданчик; 

б) підрядник зобов’язується збудувати і здати у встанов-
лений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відпо-
відно до проектно-кошторисної документації, а замовник зо-
бов’язується надати підрядникові будівельний майданчик 
(фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну 
документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підряд-
ника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та опла-
тити їх; 

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовни-
ка) певну роботу, призначену для задоволення побутових та 
інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти 
та оплатити виконану роботу; 

г) підрядник зобов’язується на свій ризик виконати пев-
ну роботу за завданням замовника, а замовник зобов’язується 
прийняти та оплатити виконану роботу. 

 
223. Договір будівельного підряду укладається на про-

ведення: 
а) робіт, призначених для задоволення побутових та ін-

ших особистих потреб; 
б) наукових досліджень, розробку нових виробів, техно-

логій тощо; 
в) розробки проектної або іншої технічної документації; 
г) нового будівництва, капітального ремонту, реконст-

рукції (технічного переоснащення) підприємств, будівель, спо-
руд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших 
робіт, пов’язаних із місцезнаходженням об’єкта. 
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224. Істотними умовами договору будівельного під-
ряду є: 

а) предмет, строк; 
б) предмет, строк, ціна; 
в) предмет, строк, ціна та місце об’єкту будівництва; 
г) предмет. 
 
225. Власником об’єкта будівництва або результату 

інших будівельних робіт, якщо інше не передбачено догово-
ром до їх здачі замовникові, є: 

а) замовник; 
б) підрядник; 
в) замовник та підрядник; 
г) орган місцевого самоврядування, на території якого 

проводиться будівництво. 
 
226. Замовник має право вносити зміни до проектно-

кошторисної документації до початку робіт або під час  
їх виконання за умови, що додаткові роботи викликані  
наступним: 

а) не змінюють характеру робіт, визначених договором; 
б) за вартістю не перевищують 10% визначеної у кош-

торисі ціни; 
в) за вартістю не перевищують 10% визначеної у кош-

торисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених до-
говором; 

г) за вартістю не перевищують 5% визначеної у кошто-
рисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. 

 
227. До вимог щодо неналежної якості будівель і спо-

руд, виконаних за договором підряду, застосовується позовна 
давність в: 

а) один рік; 
б) три роки; 
в) шість місяців; 
г) п’ять років. 
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228.  Договір будівельного підряду є договором: 
а) реальним, взаємним, відплатним; 
б) консенсуальним, взаємним, відплатним; 
в) публічним, взаємним, відплатним; 
г)  консенсуальним, одностороннім, відплатним. 
 

229. Дайте відповідь, на яку сторону за договором  
будівельного підряду покладається матеріально-технічне  
забезпечення будівництва: 

а) на ту сторону, яка погодилась на це при укладенні до-
говору; 

б) на підрядника, якщо інше не встановлено договором 
будівельного підряду; 

в) на замовника; 
г) на субпідрядника. 
 

230.  Укажіть, за чий рахунок здійснюється організа-
ція та прийняття робіт, виконаних за договором будівельно-
го підряду, а саме за рахунок: 

а) підрядника; 
б) замовника, якщо інше не встановлено договором; 
в) органів місцевого самоврядування, якщо вони беруть 

участь у прийнятті робіт; 
г) державних органів, якщо вони беруть участь у при-

йнятті робіт. 
 

231. Дайте відповідь, у яких випадках замовник має 
право відмовитися від прийняття робіт за договором будіве-
льного підряду: 

а) при виконанні роботи з порушенням строку; 
б) при ухиленні підрядника від усунення виявлених не-

доліків; 
в) у разі виявлення недоліків, які виключають можли-

вість використання об’єкта для вказаної в договорі мети та не 
можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою 
особою; 

г) при невиконанні підрядником вимог замовника, які 
були заявлені в процесі виконання робіт. 
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232. За невиконання або неналежне виконання обов’яз-
ків за договором будівельного підряду підрядник: 

а) сплачує неустойку, встановлену договором або зако-
ном, та відшкодовує збитки в повному обсязі; 

б) сплачує неустойку та відшкодовує моральну шкоду; 
в) відшкодовує збитки в повному обсязі та моральну 

шкоду; 
г) сплачує пеню, встановлену договором або законом. 
 
233. Якщо більший гарантійний строк не встановле-

ний договором або законом, гарантійний строк від дня прий-
няття об’єкта замовником за договором будівельного підря-
ду становить: 

а) десять років; 
б) п’ять років; 
в) три роки; 
г) один рік. 
 
234. Після виявлення протягом гарантійного строку 

недоліків замовник повинен заявити про них підрядникові: 
а) протягом одного року; 
б) протягом шести місяців; 
в) протягом трьох місяців; 
г) у розумний строк, після їх виявлення. 
 
235. За договором підряду на проведення проектних 

та пошукових робіт підрядник зобов’язується: 
а) провести обумовлені технічним завданням замовника 

наукові дослідження, а замовник зобов’язується прийняти ро-
боту і оплатити її; 

б) розробити за завданням замовника проектну або іншу 
технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а 
замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх; 

в) за завданням замовника побудувати об’єкт, а замов-
ник зобов’язується створити підрядникові необхідні умови для 
виконання робіт, прийняти результат та оплатити виконані ро-
боти; 
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г) розробити зразок нового виробу, конструкторську 
документацію на нього або нову технологію, а замовник зо-
бов’язується прийняти роботу та оплатити її. 

 
 

Т е м а  15. Договір на виконання науково-дослідних 
або дослідно-конструкторських  

та технологічних робіт 
 
236. Договір на виконання науково-дослідних або до-

слідно-конструкторських та технологічних робіт – це дого-
вір, за яким: 

а) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт 
або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-
кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати 
підрядникові будівельний майданчик; 

б) підрядник зобов’язується розробити за завданням за-
мовника проектну або іншу технічну документацію та (або) 
виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти 
та оплатити їх; 

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов’язується виконати за завданням фізичної особи (замовни-
ка) певну роботу, призначену для задоволення побутових та 
інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти 
та оплатити виконану роботу; 

г) підрядник зобов’язується провести за завданням за-
мовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу 
та конструкторську документацію на нього, нову технологію 
тощо, а замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та 
оплатити її. 

 
237. За правовою характеристикою договір на вико-

нання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 
технологічних робіт є: 

а) консенсуальним, двостороннім, оплатним; 
б) реальним, двостороннім, оплатним; 
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в) консенсуальним, двостороннім, безоплатним, публіч-
ним; 

г) реальним, двостороннім, оплатним, публічним. 
 
238. Виконавець залучає до виконання науково-

дослідних робіт інших осіб: 
а) на власний розсуд; 
б) лише за згодою замовника; 
в) не має права, оскільки це питання вирішується замов-

ником особисто; 
г) за згодою субвиконавця. 
 
239. Дайте відповідь, чи має право замовник залучати 

інших осіб (субвиконавців) до виконання дослідно-конструк-
торських і технологічних робіт: 

а) має право лише за згодою замовника; 
б) не має права в силу закону; 
в) має право, якщо інше не встановлено договором; 
г) не має права, оскільки роботу він зобов’язаний провес-

ти особисто. 
 
240. Плата за виконання науково-дослідних або дослі-

дно-конструкторських та технологічних робіт, установле-
на договором: 

а) не може бути зменшена замовником; 
б) може бути зменшена, якщо це передбачено законом; 
в) може бути зменшена замовником на його власний ро-

зсуд, якщо фактично одержані результати не відповідали ре-
зультатам, передбаченими договором; 

г) може бути зменшена замовником, якщо можливість 
такого зменшення та його межі були передбачені домовленістю 
сторін. 
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241. Обсяг відомостей, що належать до конфіденцій-
ної інформації, за договором на виконання науково-дослідних 
або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 
визначається: 

а) за рішенням суду; 
б) виконавцем; 
в) замовником; 
г) договором. 
 
242. Виконавець відповідає перед замовником за пору-

шення договору на виконання науково-дослідних або дослід-
но-конструкторських і технологічних робіт: 

а) якщо не доведе, що порушення договору сталося не з 
його вини; 

б) незалежно від наявності його вини; 
в) лише при навмисному порушенні ним договірних зо-

бов’язань; 
г) якщо порушення викликані діями непереборної сили. 

 
 

Т е м а  16. Договір про надання послуг 
 
243. Договір про надання послуг – це договір, за яким: 
а) одна сторона (виконавець) зобов’язується за завдан-

ням другої сторони (замовника) надати послугу, яка спожива-
ється в процесі вчинення певної дії або здійснення певної дія-
льності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазна-
чену послугу, якщо інше не встановлено договором; 

б) одна сторона (виконавець) зобов’язується за завдан-
ням другої сторони (замовника) надати безоплатну послугу, яка 
споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення пев-
ної діяльності; 

в) одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити 
довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пунк-
ту призначення та видати його особі, яка має право на одержан-
ня вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплати-
ти за перевезення вантажу встановлену плату; 



 

64 

г) одна сторона зобов’язується за плату і за рахунок дру-
гої сторони виконати або організувати виконання визначених 
договором послуг, пов’язаних із перевезенням вантажу. 

 
244. Сторонами договору про надання послуг є: 
а) замовник та виконавець; 
б) перевізник та відправник; 
в) замовник та проектувальник; 
г) замовник та підрядчик. 
 
245. Виконавець повинен надати послугу: 
а) через посередника; 
б) особисто; 
в) через третіх осіб; 
г) особисто у разі, коли плата за договором про надання 

послуг перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян. 

 
246. Плата за договором про надання послуг включає 

до себе: 
а) винагороду виконавця; 
б) відшкодування фактичних витрат виконавця, пов’яза-

них із наданням послуги; 
в) винагороду виконавця та відшкодування фактичних 

витрат виконавця, пов’язаних із наданням послуги; 
г) винагороду виконавця, відшкодування фактичних ви-

трат виконавця, пов’язаних із наданням послуги та неустойку; 
 
247. За загальним правилом договір про надання по-

слуг є: 
а) оплатним; 
б) безоплатним; 
в) оплатним або безоплатним; 
г) таким, як сторони визначать у договорі. 
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248. У разі неможливості виконати договір про на-
дання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зо-
бов’язаний виплатити виконавцеві: 

а) встановлену договором плату у повному обсязі; 
б) розумну плату; 
в) усі фактичні витрати, необхідні для виконання дого-

вору; 
г) встановлену договором плату у повному обсязі. 
 
249. З’ясуйте, яка ознака характерна для послуг як 

об’єктів цивільних прав: 
а) мають нематеріальний характер; 
б) споживаються у процесі вчинення певної дії ; 
в) тісно пов’язані з особою замовника; 
г) відповіді а) – в). 
 
250. У разі неможливості виконати договір про безоп-

латне надання послуг, що  виникла з вини замовника або 
внаслідок непереборної сили, замовник зобов’язаний: 

а) виплатити виконавцеві розумну плату; 
б) виплатити виконавцеві плату, встановлену договором; 
в) відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, не-

обхідні для виконання договору; 
г) відшкодувати виконавцеві усі розумні витрати, необ-

хідні для виконання договору. 
 
251. Збитки, завдані замовнику невиконанням або не-

належним виконанням договору про надання послуг за пла-
ту, підлягають відшкодуванню виконавцем у повному обсязі, 
якщо інше не встановлено договором: 

а) за умови умисного заподіяння збитків; 
б) за наявності його вини; 
в) якщо не доведе, що належне виконання виявилося 

неможливим унаслідок непереборної сили, якщо інше не вста-
новлено договором або законом; 

г) у будь-якому випадку. 
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252. Збитки, завдані невиконанням або неналежним 
виконанням договору про безоплатне надання послуг, підля-
гають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує 
двох: 

а) мінімальних заробітних плат, якщо інший розмір від-
повідальності виконавця не встановлений договором; 

б) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як-
що інший розмір відповідальності виконавця не встановлений 
договором; 

в) прожиткових мінімумів доходів громадян, якщо ін-
ший розмір відповідальності виконавця не встановлений дого-
вором; 

г) соціальних пільг, якщо інший розмір відповідальності 
виконавця не встановлений договором. 

 
 

Т е м а  17. Договір перевезення 
 
253. За договором перевезення здійснюється переве-

зення: 
а) тільки вантажу; 
б) тільки пасажирів; 
в) тільки багажу та пошти; 
г) відповіді а) – в). 
 
254. Договір перевезення вантажу – це договір, за 

яким: 
а) одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити 

довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пунк-
ту призначення та видати його особі, яка має право на одержан-
ня вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплати-
ти за перевезення вантажу встановлену плату; 

б) одна сторона (перевізник) зобов’язується безоплатно 
доставити довірений їй другою стороною (відправником) ван-
таж до пункту призначення та видати його особі, яка має право 
на одержання вантажу (одержувачеві); 

в) одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати дру-



 

67 

гій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину міст-
кості в одному чи кількох транспортних засобах на один або 
кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, по-
шти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та ін-
шим нормативно-правовим актам; 

г) одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за 
рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати 
виконання визначених договором послуг, пов’язаних із переве-
зенням вантажу. 

 
255. Договір перевезення вантажу укладається в: 
а) письмовій формі та підлягає державній реєстрації; 
б) письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвід-

ченням; 
в) усній формі; 
г) письмовій формі. 
 
256. Перевезення кількома видами транспорту за 

єдиним транспортним документом є:  
а) змішаним перевезенням; 
б) прямим змішаним перевезенням; 
в) прямим перевезенням. 
г) універсальним перевезенням. 
 
257. Договір чартеру (фрахтування) характеризується:  
а) перевезенням пасажира чи вантажу у межах території 

однієї держави; 
б) здійсненням перевезення за єдиним транспортним 

документом різними видами транспорту; 
в) наданням за плату всієї або частини місткості в тран-

спортному засобі на один або декілька рейсів для перевезення 
вантажу або з іншою метою. 

г) перевезення, що здійснюються систематично. 
 
258. Укладення договору перевезення вантажу під-

тверджується: 
а) видачею, відповідно, квитка та багажної квитанції, 
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форми яких встановлюються відповідно до транспортних коде-
ксів (статутів); 

б) складенням транспортної накладної, коносамента або 
іншого документа, встановленого транспортними кодексами 
(статутами); 

в) видачею страхового свідоцтва (поліса, сертифіката); 
г) видачею подвійного складського свідоцтва. 
 
259. Договір перевезення багажу є договором: 
а) реальним, відплатним; 
б) реальним, безвідплатним; 
в) консенсуальним, відплатним; 
г) приєднання, відплатним. 
 
260. Пасажир відповідно до ЦК України має право 

провозити з собою безоплатно одну дитину, без права 
зайняття нею обраного місця, віком до: 

а) п’яти років; 
б) шести років; 
в) семи років; 
г) десяти років. 
 
261. Пасажир має право зробити не більше однієї 

зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїздних 
документів (квитка) не більше ніж на: 

а) п’ять діб; 
б) сім діб; 
в) десять діб; 
г) чотирнадцять діб. 
 
262. У разі відмови пасажира від перевезення з причин 

затримки відправлення траснпортного засобу перевізник 
зобов’язаний пасажиру: 

а) повернути провізну плату; 
б) повернути провізну плату та упущену вигоду; 
в) відшкодувати моральну шкоду; 
г) відшкодувати упущену вигоду. 
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263. Строк позовної давності до вимог, що випли-
вають із договору перевезення вантажу, становить: 

а) три місяці; 
б) шість місяців; 
в) один рік; 
г) три роки. 
 
264. Сторонами договору чартеру є: 
а) фрахтувальник і фрахтівник; 
б) відправник і перевізник; 
в) фрахтівник і перевізник; 
г) відправник і фрахтувальник. 
 
265. Договір перевезення пасажира є договором: 
а) реальним, відплатним; 
б)  консенсуальним, відплатним; 
в)  організаційним, відплатним; 
г)  публічним, безвідплатним. 
 
266. Якщо перевізник за договором перевезення ван-

тажу подав відправнику під завантаження транспортний 
засіб, який є непридатним для перевезення цього вантажу, 
то відправник вантажу має право: 

а) вимагати надати інші транспортні засоби та відшкоду-
вання збитків; 

б) вимагати сплати неустойки; 
в) відмовитися від наданого транспортного засобу;  
г) здійснити будь-яку дію, зазначену в п. а) – в). 
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Т е м а  18. Договір транспортного експедирування 
 

267. Договір транспортного експедирування – це дого-
вір, за яким: 

а) одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити 
довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пунк-
ту призначення та видати його особі, яка має право на одержан-
ня вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплати-
ти за перевезення вантажу встановлену плату; 

б) одна сторона (експедитор) зобов’язується за свій ра-
хунок виконати або організувати виконання  визначених дого-
вором послуг, пов’язаних із перевезенням вантажу; 

в) одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати дру-
гій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину міст-
кості в одному чи кількох транспортних засобах на один або 
кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, по-
шти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та ін-
шим нормативно-правовим актам; 

г) одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за 
рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати 
виконання визначених договором послуг, пов’язаних із переве-
зенням вантажу. 

 

268. Договір транспортного експедирування уклада-
ється у формі: 

а) усній; 
б) письмовій; 
в) письмовій та нотаріально посвідчується; 
г) письмовій та реєструється в органах ДАІ. 
 

269. Експедитор виконує свої обов’язки: 
а) тільки особисто; 
б) може залучити до їх виконання третіх осіб за дозво-

лом клієнта; 
в) може залучити до їх виконання третіх осіб без дозво-

лу клієнта; 
г) обов’язки експедитора полягають в утриманні від 

будь-яких дій. 
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270. Предметом договору транспортного експедиру-
вання є: 

а) здійснення перевезення вантажу; 
б) здійснення перевезення вантажу декількома видами 

транспорту; 
в) здійснення дій юридичного та/або фінансового харак-

теру в сфері перевезення пасажирів; 
г) послуги, пов’язані з виконанням або організацією ви-

конання договору перевезення вантажу. 
 
271. Клієнтом за договором транспортного експеди-

рування можуть бути: 
а) будь-які фізичні та юридичні особи; 
б) лише юридичні особи; 
в) лише фізичні особи; 
г) лише спеціалізована комерційна організація та фізич-

на особа-підприємець. 
 
272. Експедитором за договором транспортного екс-

педирування може виступати: 
а) будь-яка фізична та юридична особа; 
б) будь-яка юридична особа; 
в) суб’єкт господарювання;  
г) будь-яка фізична особа. 
 
273. Дайте відповідь, чи звільняє експедитора від від-

повідальності перед клієнтом покладання виконання зо-
бов’язань на третю особу: 

а) не звільняє в силу закону; 
б) звільняє, якщо з цим згоден клієнт; 
в) не звільняє, якщо про це зазначено в договорі; 
г) не звільняє, якщо третя особа була залучена до вико-

нання договору без згоди клієнта. 
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274. Будь-яка із сторін договору має право відмовити-
ся від договору транспортного експедирування, попередивши 
про це другу сторону: 

а) за 15 днів до припинення договору; 
б) за 30 днів до припинення договору; 
в) за 1 місяць до припинення договору; 
г) у розумний строк. 
 
275. Сторона, яка заявила про відмову від договору 

транспортного експедирування, зобов’язана відшкодувати 
другій стороні: 

а) збитки та сплатити штраф; 
б) збитки та моральну шкоду; 
в) збитки, завдані їй у зв’язку із розірванням договору; 
г) моральну шкоду. 
 
276. Договір транспортного експедирування є догово-

ром: 
а) консенсуальним, двостороннім, відплатним; 
б) реальним, двостороннім, безвідплатним; 
в) реальним, одностороннім, відплатним; 
г)  консенсуальним, двостороннім, безоплатним. 
 
 

Т е м а  19. Договір зберігання 
 
277. Договір зберігання – це договір, за яким: 
а) одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, 

яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути  
її поклажодавцеві у схоронності; 

б) особа, що здійснює зберігання на засадах підприєм-
ницької діяльності зобов’язується зберігати річ, яка передана їй 
другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодав-
цеві у схоронності; 

в) товарний склад зобов’язується за плату зберігати то-
вар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у 
схоронності; 
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г) фізична особа (зберігач) зобов’язується зберігати річ, 
яка передана їй іншою фізичною особою (поклажодавцем), і 
повернути її поклажодавцеві у схоронності. 

 
278. Сторонами договору зберігання є: 
а) замовник і виконавець; 
б) принципал і агент; 
в) зберігач і поклажодавець; 
г) виконавець і поклажодавець. 
 
279. У договорі зберігання, де зберігачем виступає як 

професійний зберігач,  у разі відмови поклажодавця передати 
річ зберігач: 

а) має право вимагати відшкодування збитків, завданих 
йому у зв’язку з тим, що зберігання не відбулося; 

б) не має права вимагати передання речі на зберігання; 
в) зобов’язаний витребувати річ на виконання досягну-

тих домовленостей; 
г) всі відповіді правильні. 
 
280. Товарним складом є: 
а) пристосоване приміщення для зберігання товару в ці-

лях його збереження; 
б) підприємець, який здійснює зберігання на відплатних 

засадах; 
в) організація, яка зберігає товар та надає послуги, по-

в’язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності; 
г) банк. 
 
281. Професійний зберігач відповідає за втрату (не-

стачу) або пошкодження речі, якщо не доведе, що це стало-
ся внаслідок: 

а) непереборної сили; 
б) через такі  властивості речі,  про які  зберігач,  при-

ймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати; 
в) умислу чи грубої необережності поклажодавця; 
г) будь-якої з обставин, передбачених п. а) – в).  
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282. Якщо строк зберігання речі не встановлено дого-
вором, зберігач зобов’язаний зберігати річ: 

а) протягом одного місяця; 
б) протягом двох місяців; 
в) не більше одного року; 
г) до пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повер-

нення. 
 
283. Складським документом є: 
а) письмово оформлений договір зберігання на товар-

ному складі; 
б) складська розписка; 
в) просте складське свідоцтво; 
г) гарантія. 
 
284. Секвестром є: 
а) вид договору зберігання, за яким річ передається на 

зберігання перевізнику на час перевезення; 
б) передання речі на зберігання професійному зберігачу 

для зберігання в спеціалізованих умовах зберігання; 
в) передання речі на зберігання у разі виникнення спору 

між особами до вирішення справи по суті; 
г) зберігання речей у камерах схову. 
 
285. Договір складського зберігання – це договір, за 

яким: 
а) одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, 

яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути 
її поклажодавцеві у схоронності; 

б) особа, що здійснює зберігання на засадах підприєм-
ницької діяльності зобов’язується зберігати річ, яка передана їй 
другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодав-
цеві у схоронності; 

в) товарний склад зобов’язується за плату зберігати то-
вар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у 
схоронності; 
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г) товарний склад зобов’язується безоплатно зберігати 
товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у 
схоронності. 

 
286. Збитки, завдані поклажодавцеві у разі втрати 

(нестачі) речі, відшкодовуються зберігачем: 
а) у розмірі вартості речі; 
б) у подвійному розмірі від вартості речі; 
в) збитки у цьому випадку не відшкодовуються; 
г) замість відшкодування збитків сплачується виключна 

неустойка. 
 
287. Готель відповідає за схоронність речей, внесених 

до готелю особою, яка проживає у ньому, з моменту: 
а) окремого передання речей працівникам готелю; 
б) внесення до приймального відділення готелю; 
в) внесення у спеціальне відведене для особи примі-

щення або передання працівникам готелю; 
г) внесення плати за зберігання речей. 
 
288. На підтвердження прийняття речі на зберігання 

до камери схову поклажодавцеві видається: 
а) іменний документ; 
б) касовий чек; 
в) розписка; 
г) номерний жетон. 
 
289. До зберігання речей в автоматичних камерах 

схову самообслуговування (АКСС) застосовуються положен-
ня про договір: 

а) ренти; 
б) найму; 
в) позички; 
г) перевезення пасажирів. 
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290. Професійним зберігачем є: 
а) особа, у засновницьких документах якої вказано на 

можливість здійснення діяльності зі зберігання; 
б) особа, яка систематично отримує плату за надані по-

слуги зі зберігання; 
в) особа, що здійснює зберігання на засадах підприєм-

ницької діяльності. 
г) особа, яка має професійні навички зберігання, підтвер-

джені сертифікатом, що виданий органом державної влади. 
 
291. Якщо зберігання припинилося достроково через 

обставини, за які зберігач не відповідає, він має право на:  
а) відшкодування збитків; 
б) повну частину плати; 
в) на пропорційну частину плати та відшкодування збитків; 
г) пропорційну частину плати. 
 
292. Якщо товарний склад має право розпоряджати-

ся речами, визначеними родовими ознаками, до відносин сто-
рін застосовуються положення про договір: 

а) кредитний; 
б) позички; 
в) позики;  
г) найму. 
 
293.  Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду, мо-

же бути продана ломбардом у порядку, встановленому зако-
ном, від дня закінчення строку договору зберігання після 
спливу: 

а) двох місяців; 
б) трьох місяців;  
в) шести місяців; 
г) дев’яти місяців. 
 
294. Якщо поклажодавець після закінчення строку 

договору зберігання не забрав річ, він зобов’язаний: 
а) внести плату за весь фактичний час її зберігання; 
б) сплатити штраф; 
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в) сплатити пеню за кожен день прострочення; 
г)  внести плату за весь фактичний час її зберігання та 

сплатити пеню. 
 
 

Т е м а  20. Договір доручення 
 
295. Договір доручення укладається в цілях: 
а) вчинення однією особою від імені та за рахунок іншої 

певних юридичних дій; 
б) вчинення однією особою від власного імені, однак за 

рахунок іншої певних юридичних дій та фактичних дій; 
в) вчинення однією особою від власного імені, однак за 

рахунок іншої будь-яких дій, що породжують правові наслідки. 
г) вчинення однією особою від імені іншої особи, але за 

власний рахунок, юридичних дій в своїх інтересах. 
 

296. Дії, які належить вчинити повіреному, мають 
бути: 

а) правомірними, обмежено визначеними та цілеспря-
мованими; 

б) правомірними, конкретними та здійсненними; 
в) визначеними, несуперечливими та правомірними; 
г) правомірними, спрямованими на задоволення майно-

вих інтересів повіреного. 
 

297. Якщо одна сторона (повірений) зобов’язується 
вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) 
певні юридичні дії, то це є договором: 

а) доручення; 
б) ренти; 
в) про надання послуг; 
г) комісії. 
 

298. У договорі доручення або у виданій на підставі до-
говору довіреності мають бути: 

а) визначено приблизне коло дій, які належить вчинити 
повіреному; 
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б) чітко визначені фактичні та юридичні дії, які нале-
жить вчинити повіреному; 

в) чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити 
повіреному; 

г) чітко визначені фактичні дії, які належить вчинити 
повіреному. 

 
299. Повірений має право передати виконання дору-

чення іншій особі (замісникові): 
а) у разі обмеження цивільної дієздатності довірителя 

або повіреного; 
б) за умови покладення на замісника відповідальності за 

виконання доручення; 
в) якщо це передбачено договором або якщо повірений 

був вимушений до цього обставинами, з метою охорони інтере-
сів довірителя. 

г) у разі своєї смерті. 
 
300. Право відступати від змісту доручення без попе-

реднього запиту про це може бути надано: 
а) в умовах надзвичайного або воєнного стану;  
б) повіреному, який діє як комерційний представник; 
в) близькому родичу довірителя. 
г) якщо цього забажає повірений. 
 
301. За загальним правилом договір доручення викону-

ється: 
а) особисто повіреним; 
б) будь-якою особою; 
в) замісником; 
г) агентом. 
 
302. Предметом договору доручення є: 
а) створення нових речей; 
б) тільки укладення правочинів; 
в) вчинення юридичних дій; 
г) виконання певних робіт. 
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303. Обов’язком спадкоємця повіреного є: 
а) повідомити довірителя про припинення договору і 

передати все набуте за договором; 
б) обрати сумісника для подальшого виконання договору; 
в) виконати особисто юридичні дії, що є предметом до-

говору; 
г) призначити особу – виконавця умов договору. 
 
304. У разі ліквідації юридичної особи – повіреного лік-

відатор повинен: 
а) самостійно виконати умови договору; 
б) призначити особу – виконавця умов договору; 
в) вимагати від довірителя винагороди за вже здійсненні 

юридичні дії; 
г) повідомити довірителя про припинення договору до-

ручення, вжити заходів необхідних для охорони майна, зберіга-
ти документи та передати довірителю. 

 
 

Т е м а  21. Договір комісії 
 
305. Якщо одна сторона зобов’язується за дорученням 

другої сторони за плату вчинити один або кілька правочинів 
від свого імені, але за рахунок першої сторони, то це є дого-
вором: 

а) доручення; 
б) ренти; 
в) концесії; 
г) комісії. 
 
306. Договір комісії є: 
а) реальним; 
б) консенсуальним; 
в) може бути як реальним, так і консенсуальним; 
г) є реальним лише тоді, коли комісійна плата за цим 

договором виплачується комісіонерові до того моменту, як він 
вчиняє один або кілька правочинів. 
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307. Сторонами договору комісії є: 
а) замовник і виконавець; 
б) принципал і агент; 
в) комісіонер і комітент; 
г) повірений і довіритель. 
 
308. Істотними умовами договору комісії, за якими ко-

місіонер зобов’язується продати або купити майно, є умови: 
а) про зміст доручення комітента, вид та склад майна; 
б) про якість, кількість, вартість майна та розмір комі-

сійної плати; 
в) про відповідне майно та його ціну; 
г) майно та строк виконання договору комісії. 
 
309. У разі невиконання третьою особою договору, 

укладеного з комісіонером: 
а) комісіонер відповідає перед комітентом на загальних 

підставах; 
б) комісіонер відповідає перед комітентом, якщо комісі-

онер був необачним при виборі цієї особи або поручився за 
виконання договору; 

в) комісіонер відповідає перед комітентом, якщо це 
прямо передбачено договором комісії; 

г) комісіонер та комітент відповідають спільно, врахо-
вуючи ступінь вини кожного. 

 
310. Майно, придбане комісіонером за рахунок комі-

тента, є власністю: 
а) комітента; 
б) комісіонера; 
в) комісіонера до фактичної його передачі комітенту;  
г) комісіонера до фактичного здійснення розрахунку 

між сторонами за договором комісії. 
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311. Делькредере це: 
а) поручительство комісіонера перед комітентом за не-

виконання договору третьою особою; 
б) субкомісія; 
в) додаткова оплатна послуга, яка надається комісіоне-

ром комітенту в інтересах третьої особи;  
г) плата комісіонерові за договором. 
 
312. Комісіонер має право відступити від вказівок ко-

мітента: 
а) якщо цього вимагають інтереси комітента і комісіо-

нер не міг попередньо запитати комітента або не одержав у 
розумний строк відповіді на свій запит; 

б) якщо цього вимагає третя особа, з якою комісіонер 
планує укласти договір; 

в) лише за умови, коли комітент надав на це попередню 
згоду комісіонерові; 

г) у всіх випадках, коли вважає це необхідним і доціль-
ним. 

 
313. Комісіонер має право укладати договір субкомісії: 
а) виключно за згодою комітента; 
б) за згодою комітента і у виняткових випадках без зго-

ди комітента, якщо цього вимагають інтереси комітента; 
в) на власний розсуд незалежно від згоди комітента; 
г) якщо це необхідно для негайного захисту інтересів тре-

тьої особи, з якою комісіонер планує укласти договір субкомісії. 
 
314. Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, 

ніж була погоджена: 
а) комітент за жодних умов не має права відмовитися 

від прийняття виконання; 
б) комітент має право не приймати відповідне майно, 

заявивши про це комісіонерові в розумний строк  після отри-
мання від нього повідомлення про цю купівлю; 

г) власником цього майна автоматично стає комісіонер; 
д) такий договір купівлі-продажу є недійсним. 
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315. Якщо договір комісії укладено без визначення 
строку, комітент повинен повідомити комісіонера про від-
мову від договору не пізніше ніж: 

а) за 20 днів; 
б) за 30 днів; 
в) за 40 днів; 
г) за 1 місяць. 
 
316. У разі відмови комісіонера від договору комісії ко-

мітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісі-
онера, протягом_____ від дня отримання повідомлення про 
відмову комісіонера від договору: 

а) 20-ти днів; 
б) 30-ти днів; 
в) 40-ка днів; 
г) 15-ти днів. 
 

317. У разі смерті фізичної особи – комісіонера: 
а) договір комісії не припиняється, всі права та 

обов’язки за цим договором переходять до спадкоємців помер-
лої особи; 

б) договір комісії припиняється; 
в) відбувається заміна сторони (комісіонера) у договорі; 
г) договір комісії припиняється лише тоді, коли комітен-

том є юридична особа. 
 

 

Т е м а  22. Договір управління майном 
 

318. Договір управління майном – це договір, за яким: 
а) одна сторона (комісіонер) зобов’язується за доручен-

ням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кіль-
ка правочинів від свого імені, але за рахунок комітента; 

б) одна сторона (установник управління) передає другій 
стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а 
друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого 
імені управління цим майном в інтересах установника управ-
ління або вказаної ним особи (вигодонабувача); 
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в) одна сторона (установник управління) передає другій 
стороні (управителеві) безстроково майно в управління, а друга 
сторона зобов’язується здійснювати від свого імені управління 
цим майном в інтересах установника управління або вказаної 
ним особи (вигодонабувача); 

г) одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від 
імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. 

 
319. Сторонами договору управління майном є: 
а) замовник і виконавець; 
б) принципал і агент; 
в) установник управління і управитель; 
г) установник управління і вигодонабувач. 
 
320. Договір управління майном укладається у формі: 
а) усній; 
б) письмовій; 
в) письмовій і нотаріально посвідчується (якщо його 

предметом є нерухоме майно); 
г) конклюдентними діями. 
 
321. У випадку переходу права власності на майно, 

яке є предметом договору управління, від установника управ-
ління до іншої особи договір управління: 

а) припиняється; 
б) не припиняється, крім випадків, якщо право власності 

на майно переходить унаслідок звернення на нього стягнення; 
в) не припиняється ні в якому разі; 
г) не припиняється внаслідок узгодження цього питання 

між установником управління та управителем. 
 
322. Установником управління може бути: 
а) власник майна; 
б) піклувальник, якщо власником майна є особа, цивіль-

на дієздатність якої обмежена; 
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в) опікун або орган опіки та піклування, якщо власни-
ком майна є малолітня особа або фізична особа, яку визнано 
недієздатною. 

г) всі варіанти відповідей правильні. 
 
323. Управителем не може бути: 
а) фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприєм-

ницької діяльності; 
б) юридична особа; 
в) орган державної влади, орган влади Автономної Ре-

спубліки Крим, орган місцевого самоврядування; 
г) відповіді б) та в). 
 
324. Строк договору управління майном: 
а) визначається законом та складає 1 рік; 
б) визначається в договорі управління майном. Якщо 

сторони не визначили строк управління майном в договорі, він 
вважається укладеним на три роки. 

в) є безстроковим; 
г) визначається в договорі управління майном. Якщо 

сторони не визначили строк управління майном у договорі, він 
вважається укладеним на п’ять років. 

 
325. Вигода від майна, яке передане в управління, на-

лежать: 
а) управителю; 
б) установнику управління та управителю порівну; 
в) установнику управління та/або вигодонабувачу, якщо 

він указаний у договорі; 
г) управителю та вигодонабувачу. 
 
326. Дайте відповідь, якщо вартості майна, що пере-

дано в управління, не достатньо для задоволення вимог кре-
диторів, яку відповідальність несе управитель по боргах, які 
виникли у зв’язку зі здійсненням ним управління: 

а) субсидіарну відповідальність; 
б) часткову відповідальність; 
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в) солідарну відповідальність; 
г) не несе відповідальності. 
 
327. Договір управління майном є: 
а) консенсуальним, двостороннім, оплатним; 
б) консенсуальним, одностороннім, безоплатним; 
в) реальним, двостороннім, оплатним; 
г) реальним, одностороннім, оплатним. 
 
328. У випадку відмови однієї сторони від договору 

управління майном вона повинна повідомити іншу сторону 
про це: 

а) за 1 місяць до припинення договору, якщо договором 
не встановлений інший строк; 

б) за 3 місяці до припинення договору, якщо договором 
не встановлений інший строк; 

в) за 6 місяців до припинення договору, якщо договором 
не встановлений інший строк; 

г) не повинен заздалегідь повідомляти про свій намір 
іншу сторону. 

 
329. У випадку припинення договору управління май-

ном майно, яке було передано в управління: 
а) передається установнику управління, якщо інше не 

встановлено договором; 
б) передається вигодонабувачу; 
в) залишається у управителя; 
г) передається виключно установнику управління. 
 
330. Договір управління майном припиняється у випадку: 
а) загибелі майна, яке передано в управління; 
б) відмови вигодонабувача від отримання вигоди за до-

говором; 
в) визнання фізичної особи – установника управління 

банкрутом; 
г) всі відповіді правильні. 
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Т е м а  23. Страхові зобов’язання 
 

331. Страхування – це: 
а) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майно-

вих інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання сти-
хійних подій; 

б) вид цивільно-правових відносин щодо захисту май-
нових інтересів фізичних осіб у разі настання певних подій 
(страхових випадків), визначених чинним законодавством, за 
рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій); 

в) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майно-
вих інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 
подій (страхових випадків), визначених договором страхування 
або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними осо-
бами страхових платежів (страхових  внесків,  страхових премій) 
та доходів від розміщення коштів цих фондів; 

г) вид майнових відносин щодо захисту майнових інте-
ресів юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 
випадків), визначених договором страхування, за рахунок гро-
шових фондів, що формуються за рахунок доходів від розмі-
щення коштів цих фондів. 

 

332. Формами страхування є: 
а) добровільне та обов’язкове страхування; 
б) страхування життя; 
в) страхування здоров’я на випадок хвороби; 
г) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихій-

них явищ. 
 

333. Співстрахуванням вважається: 
а) страхування ризиків виконання своїх обов’язків од-

ним страхувальником в іншого страховика; 
б) грошова сума, яка виплачується страховиком відповід-

но до умов договору страхування при настанні страхового ви-
падку; 
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в) страхування предмета договору за одним договором 
страхування кількома страховиками. 

 
334. Сторони у договорі страхування мають назву: 
а) страховик і страхівник; 
б) страховщик і страховик; 
в) страхуватель і застраховщик; 
г) страховик та страхувальник. 
 
335. У разі недодержання письмової форми договору 

страхування такий договір є: 
а) нікчемним; 
б) оспорюваним; 
в) дійсним; 
г) скасованим. 
 
336. Предметом  договору страхування можуть бути: 
а) немайнові інтереси, що  не  суперечать  закону; 
б) життя, здоров’я, працездатність застрахованої особи; 
в) відшкодування завданої майну або особі шкоди; 
г) всі відповіді правильні. 
 
337. Договір страхування за загальним правилом є ук-

ладеним з моменту: 
а) досягнення згоди сторонами з усіх істотних умов; 
б) внесення першого страхового платежу; 
в) настання страхового випадку; 
г) внесення всіх страхових платежів. 
 
338. Страховим ризиком є: 
а) певна обставина, у зв’язку з якою виникає обов’язок 

особи відшкодувати шкоду та яка має ознаки ймовірності та 
випадковості настання; 

б) певна подія, на випадок якої проводиться страхування 
і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання; 

в) певна подія, на випадок якої проводиться страхуван-
ня, яка має ознаки протиправності та майновий характер. 
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г) частина збитків, що не відшкодовується страховиком 
згідно з договором страхування. 

 
339. Наслідками визнання страхувальника – фізичної 

особи недієздатним, за договором страхування відповідаль-
ності, є:   

а) визнання договору страхування недійсним; 
б) припинення договору страхування; 
в) права та обов’язки здійснюються її опікуном; 
г) здійснення страховиком страхової виплати. 
 
340. За загальним правилом договір страхування є: 
а) реальним; 
б) консенсуальним; 
в) непоіменованим; 
г) багатостороннім. 
 
341. Право суброгації у страховика до особи, яка запо-

діяла шкоду, виникає з договору: 
а) особистого страхування; 
б) майнового страхування; 
в) страхування відповідальності; 
г) перестрахування. 
 
342. Договір страхування визнається судом недійс-

ним, якщо: 
а) об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає 

реквізиції; 
б) об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає 

конфіскації; 
в) об’єкт договору страхування знищено; 
г) об’єкт договору страхування перебуває у заставі. 
 
343. Страховиком не може бути фінансова установа, 

яка створена у формі: 
а) акціонерного товариства; 
б) товариства з обмеженою відповідальністю; 
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в) товариства з додатковою відповідальністю; 
г) командитного товариства. 
 

 
Т е м а  24. Договір позики. Кредитний договір.  

Договір банківського вкладу (депозиту) 
 
344. За договором позики грошові кошти або інші ре-

чі, визначені родовими ознаками, передаються позикодавцем 
позичальникові: 

а) у власність; 
б) у користування; 
в) на зберігання; 
г) у володіння без права користування. 
 
345. Договір позики є: 
а) двостороннім, реальним; 
б) одностороннім, консенсуальним; 
в) двостороннім, консенсуальним; 
г) одностороннім, реальним. 
 
346. Овердрафт – це: 
а) код, який формується й надається емітентом або юри-

дичною особою, яка діє за його дорученням, – членом або учасни-
ком платіжної системи за результатами позитивної авторизації; 

б) кредит, який надається банком клієнту в разі переви-
щення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на 
його картрахунку або встановленого ліміту кредитування; 

в) сукупність даних в електронній формі, на підставі 
яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною карт-
кою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона ви-
конана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, 
визначені правилами платіжної системи; 

г) паперовий документ, який підтверджує здійснення 
операції з використанням платіжної картки й містить набір да-
них щодо цієї операції та реквізити платіжної картки. 
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347. У разі недодержання письмової форми договору 
банківського вкладу такий договір є: 

а) оспорюваним; 
б) нікчемним; 
в) дійсним; 
г) скасованим. 
 
348. Кредитний договір укладається в: 
а) усній формі; 
б) письмовій формі і підлягає державній реєстрації; 
в) письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріаль-

ному посвідченню; 
г) письмовій формі. 
 
349. Інформація щодо діяльності та фінансового 

стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі 
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми 
особами при наданні послуг банку, розголошення якої може 
завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є: 

а) банківською таємницею; 
б) кредитною історією; 
в) овердрафтом; 
г) інформацією про банківський рахунок. 
 
350. Договір позики є укладеним з моменту: 
а) досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов до-

говору; 
б) підписання договору; 
в) передання грошей або інших речей, визначених родо-

вими ознаками; 
г) реєстрації договору. 
 
351. У разі втрати забезпечення виконання зобов’я-

зання або погіршення його умов за обставин, за які 
позикодавець не несе відповідальності: 

а) виникає право позикодавця вимагати дострокового 
повернення позики та сплати процентів; 
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б) виникає право позичальника розірвати договір в од-
носторонньому порядку; 

в) виникає підстава визнати позичальника банкрутом; 
г) забезпечення виконання зобов’язання вважається  

нікчемним. 
 
352. Договір кредиту вважається: 
а) оплатним; 
б) безоплатним; 
в) оплатним або безоплатним залежно від конструкції 

конкретного договору; 
г) оплатний, якщо кредитний договір укладається більш 

ніж на один рік. 
 
353. Безпроцентна позика може бути повернута до-

строково, якщо це не суперечить: 
а) закону; 
б) договору; 
в) звичаям ділового обороту; 
г) моральним засадам суспільства. 
 
354. За своєю правовою природою договір банківського 

вкладу є: 
а) різновидом договору зберігання; 
б) видом договору позики; 
в) видом договору банківського рахунка; 
г) самостійним цивільно-правовим договором. 
 
355. Якщо вкладник не вимагає повернення суми стро-

кового вкладу зі спливом строку, встановленого договором бан-
ківського вкладу, договір вважається продовженим на умовах: 

а) інших, ніж зазначено в договорі у випадку зміни про-
центної ставки; 

б) вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено догово-
ром;  

в) передбачених у договорі; 
г) установлених банком. 
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356. Кредитний договір є: 
а) односторонній, реальний, безвідплатний; 
б) односторонній, консенсуальний, безвідплатний; 
в) взаємний, реальний, безвідплатний; 
г) взаємний, консенсуальний, відплатний. 
 
357.  Договір позики може бути: 
а) одностороннім, реальним, відплатним або безвід-

платним; 
б) одностороннім, консенсуальним, відплатним; 
в) двостороннім, реальним, безвідплатним; 
г) одностороннім, реальним, публічним. 
 
358. Договір позики вважається укладеним з моменту: 
а) підписання договору; 
б) отримання оферти; 
в) відправлення акцепту; 
г) передачі грошових коштів або інших речей, визначених 

родовими ознаками.  
 
359. Договір банківського вкладу є: 
а) консенсуальний, двосторонній, оплатний; 
б) консенсуальний, досторонній, безоплатний; 
в) реальний, двосторонній, оплатний; 
г) реальний, односторонній, оплатний. 
 
360. З’ясуйте, чи може бути односторонньо зменше-

ний банком установлений договором розмір процентів на 
строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повер-
нення, у разі настання визначених договором обставин: 

а) може бути, якщо це передбачено договором; 
б) може бути лише за згодою сторін; 
в) може бути лише при значному зниженні рівня інфляції; 
г) не може бути, якщо інше не встановлено законом.  
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Т е м а  25. Договір банківського рахунку 
 
361. Договір, у якому банк зобов’язується приймати і 

зараховувати на відкритий клієнтові рахунок грошові кош-
ти, що йому надходять, та проводити операції за рахунком, 
є договором: 

а) комерційного кредиту; 
б) банківського вкладу; 
в) банківського рахунка; 
г) позики. 
 
362. За договором банківського рахунку банк має право: 
а) не використовувати грошові кошти на рахунку клієн-

та на свій розсуд; 
б) використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, 

гарантуючи йому право безперешкодно розпоряджатися цими 
коштами; 

в) визначати або погоджувати напрями використання 
грошових коштів клієнта; 

г) відмовляти клієнту у видачі грошових коштів готівкою.  
 
363. Кредитуванням банківського рахунка є: 
а) зарахування банком коштів на рахунок клієнта згідно 

з умовами кредитного договору; 
б) здійснення банком платежів з рахунка клієнта при від-

сутності на ньому коштів; 
в) зарахуванням банком коштів клієнта при відкритті 

банківського рахунка; 
г) отримання банком коштів, що надійшли клієнту від 

іншого банку. 
 
364. За виконання банком операцій за рахунком клієнта: 
а) клієнт зобов’язаний сплатити плату у разі, якщо банк 

сплачує клієнту проценти за користування його грошовими 
коштами; 

б) клієнт зобов’язаний сплатити плату, якщо це встано-
влено договором; 
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в) оплата за виконання банком операцій за рахунком 
клієнта погашається користуванням банком грошовими кошта-
ми клієнта;   

г) клієнт не зобов’язаний вносити плату банку за умови 
несплати банком процентів за користування грошовими кошта-
ми клієнта. 

 
365. Грошові кошти можуть бути списані з рахунка 

клієнта без його розпорядження: 
а) на підставі постанови слідчого по кримінальній справі; 
б) на підставі рішення суду; 
в) на підставі розпорядження Національного банку; 
г) грошові кошти з рахунка клієнта без його розпоряд-

ження не можуть бути списані. 
 
366. У разі одночасного надходження до банку кількох 

розрахункових документів у першу чергу банк здійснює спи-
сання грошових коштів із рахунку клієнта на підставі рі-
шення суду: 

а) щодо виплати вихідної допомоги; 
б) про стягнення платежів до бюджету; 
в) для задоволення вимог про відшкодування шкоди,  

завданої каліцтвом; 
г) про виплати за авторським договором. 
 
367. Банк має право відмовитися від договору банків-

ського рахунку у разі: 
а) відсутності операцій за цим рахунком протягом року; 
б) якщо сума грошових коштів на рахунку клієнта за-

лишилася меншою від мінімального розміру; 
в) несплати клієнтом витрат за виконання операцій за 

рахунком клієнта; 
г) відсутності операцій за рахунком протягом трьох ро-

ків підряд та відсутності на ньому залишку грошових коштів. 
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Т е м а  26. Договір факторингу 
 
368. Сторонами у договорі факторингу є: 
а) фактор і клієнт; 
б) клієнт і боржник; 
в) боржник, фактор і клієнт; 
г) фактор і боржник. 
 
369. Клієнтом у договорі факторингу може бути 

тільки: 
а) будь-яка особа; 
б) фізична або юридична особа, яка є суб’єктом підпри-

ємницької діяльності; 
в) юридична особа у формі товариства; 
г) фізична особа-підприємець. 
 
370. Договір факторингу – це договір, за яким: 
а) банк зобов’язується приймати і зараховувати на раху-

нок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кош-
ти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про 
перерахування і видачу відповідних сум із рахунка та прове-
дення інших операцій за рахунком; 

б) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується пе-
редати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієн-
та) за плату, а клієнт відступає або зобов’язується відступити 
факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (борж-
ника); 

в) одна сторона (фактор) зобов’язується безоплатно пе-
редати товар в розпорядження другої сторони (клієнта), а клієнт 
відступає або зобов’язується відступити факторові своє право 
грошової вимоги до третьої особи (боржника); 

г) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони 
(вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, 
зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти 
на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встанов-
лених договором. 
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371. Предметом договору факторингу є: 
а) кредитні кошти; 
б) нерухоме майно; 
в) право грошової вимоги; 
г) право немайнової вимоги. 
 
372. Фактором може бути: 
а) фізична особа; 
б) фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності; 
в) фінансова установа; 
г) виробничий кооператив. 
 
373. Наступне відступлення фактором права грошо-

вої вимоги: 
а) не допускається; 
б) не допускається, якщо інше не встановлено в договорі; 
в) допускається, якщо дане положення передбачено в 

договорі; 
г) допускається, навіть тоді, коли це положення не буде 

передбачено в договорі. 
 
374. Виконання боржником грошової вимоги факто-

рові: 
а) боржник  зобов’язаний здійснити платіж факторові за 

умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повід-
омлення про відступлення права грошової вимоги факторові;  

б) боржник зобов’язаний здійснити платіж факторові 
без письмового повідомлення від клієнта або фактора про від-
ступлення права грошової вимоги факторові; 

в) боржник зобов’язаний здійснити платіж факторові в 
зазначений строк, незважаючи на відступлення права  грошової 
вимоги факторові; 

г) боржник має право не виконувати свого обов’язку пе-
ред фактором, до тих пір, поки не отримає письмового повідом-
лення про відступлення права грошової вимоги факторові. 
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375. Зустрічні вимоги боржника за договором факто-
рингу: 

а) боржник  може пред’явити факторові вимоги до клієн-
та у зв’язку з порушенням ним умови про заборону або обме-
ження відступлення права грошової вимоги; 

б) якщо фактор пред’явив боржнику вимогу здійснити 
платіж, боржник  має право пред’явити до заліку свої грошові 
вимоги, що ґрунтуються на договорі боржника з клієнтом, які 
виникли у боржника до моменту, коли він  одержав повідом-
лення про відступлення права грошової вимоги факторові. 

в) якщо фактор пред’явив боржнику вимогу здійснити 
платіж, боржник не має право пред’явити до заліку свої грошові 
вимоги, які виникли у боржника до моменту, коли він  одержав 
повідомлення про відступлення права грошової вимоги  
факторові. 

г) не допускаються. 
 

376. Договір факторингу може бути: 
а) реальним або консенсуальним, взаємним, відплатним; 
б) консенсуальним, взаємним, відплатним; 
в) реальним, взаємним, відплатним; 
г) приєднання, двостороннім, відплатним. 
 

 
Т е м а  27. Порядок та форми безготівкових  

розрахунків 
 

377. Не є платіжним інструментом: 
а) акредитив; 
б) акція; 
в) інкасо; 
г) чек.  
 

378. Форми розрахунків бувають: 
а) готівкові; 
б) акредитивні; 
в) інкасові; 
г) чекові.  
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379. Сторонами розрахунків за акредитивом є: 
а) клієнт та заявник; 
б) банк та платник; 
в) клієнт та платник; 
г) бенефіціарій та банк.  
 
380. Відкличним є акредитив, що:  
а) може бути змінений або анульований банком-

емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення оде-
ржувача грошових коштів; 

б) не може бути змінений або анульований банком-
емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення  
одержувача грошових коштів; 

 в) може бути змінений або анульований клієнтом у 
будь-який час без попереднього повідомлення одержувача гро-
шових коштів; 

г) не може бути змінений або анульований клієнтом у 
будь-який час без попереднього повідомлення одержувача гро-
шових коштів. 

  
381. Безвідкличним є акредитив, що: 
а) може бути змінений або анульований банком-

емітентом у будь-який час за  згодою на це одержувача грошо-
вих коштів; 

б) не може бути змінений або анульований банком-
емітентом у будь-який час без згоди на це одержувача грошо-
вих коштів; 

 в) може бути змінений або анульований клієнтом у 
будь-який час без попереднього повідомлення банка-емітента; 

г) не може бути змінений або анульований клієнтом у 
будь-який час без попереднього повідомлення банка-емітента. 

 
382. Акредитив закривається у разі: 
а) спливу строку дії акредитива;  
б) відмови  одержувача  грошових  коштів   від   викори-

стання акредитива до спливу строку його дії,  якщо це передба-
чено умовами акредитива;  
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в) повного або часткового відкликання  акредитива  
платником, якщо таке відкликання передбачене умовами акре-
дитива. 

г) відповіді а), б), в). 
 
383. Дайте відповідь, чи має право  банк-емітент за-

лучити до виконання інкасового доручення виконуючий банк: 
а) має право; 
б) має право лише за погодженням з клієнтом; 
в) не має права; 
г)  має право лише у випадках, визначених законом. 
 
384. Укажіть, в якому випадку можуть бути прий-

няті часткові платежі за інкасовим дорученням: 
а) не можуть бути в будь-якому випадку; 
б) можуть, якщо це встановлено банківськими правилами; 
в) можуть у будь-якому випадку; 
г) можуть за бажанням банку. 
 
385. Чекодержателем є: 
а) особа, що здійснює платіж за чеком і підписує його; 
б) отримувач коштів за чеком; 
в) банк платник коштів за чеком; 
г) банк отримувач коштів за чеком. 
 
386. Чекодавець є: 
а) особа, що здійснює платіж за чеком і підписує його; 
б) отримувач коштів за чеком; 
в) банк платник коштів за чеком; 
г) банк отримувач коштів за чеком. 
 
387. Депонованим (покритим) називають акредитив, 

за яким: 
а)  банк-емітент має право анулювати акредитив у будь  

який час без попереднього повідомлення бенефіціара; 
б) завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на 

окремому рахунку в банку емітенті або у виконуючому банку; 
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в) оплата гарантується банком емітентом за рахунок бан-
ківського кредиту; 

г) банк-емітент не має права анулювати акредитив у 
будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара. 

 
 

Т е м а  28. Розпоряджання майновими правами  
інтелектуальної власності 

 

388. До договорів про розпоряджання майновими пра-
вами інтелектуальної власності належить: 

а) договір факторингу; 
б) ліцензійний договір; 
в) договір відступлення права вимоги;  
г) договір майнового найму. 
 

389. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови 
про територію, на яку поширюються надані права на вико-
ристання об’єкта права інтелектуальної власності, дія лі-
цензії поширюється на територію: 

а) області, де був укладений договір; 
б) області, де використовується об’єкт ліцензії; 
в) України; 
г) країни Бернського союзу. 
 

390. Сторонами ліцензійного договору є: 
а) правоволоділець і наймач; 
б) відчужувач і набувач; 
в) ліцензіат і ліцензіар; 
г) відчужувач і ліцензіат. 
 

391.  Дайте відповідь, чи можуть договори щодо роз-
поряджання майновими правами інтелектуальної власності 
укладатись в усній формі: 

а) так, у будь-яких випадках; 
б) так, якщо це встановлено в договорі; 
в) так, у випадках, встановлених законом; 
г) ні, укладаються лише в письмовій формі. 
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392. Предметом договору про передання виключних 
майнових прав інтелектуальної власності  є: 

а) передання майнових прав в повному складі або част-
ково; 

б) передання майнових та немайнових прав інтелектуа-
льної власності; 

в) надання дозволу на використання об’єкта інтелектуа-
льної власності;    

г) управління майновими правами  інтелектуальної вла-
сності. 

 
393. У разі недодержання письмової форми договору 

щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності такий договір є: 

а) неукладеним; 
б) оспорюваним; 
в) нікчемним; 
г) дійсним. 
 
394. У разі зміни торговельної марки чи іншого 

позначення правоволодільця, права на використання яких 
входять до комплексу прав, наданих користувачеві за 
договором комерційної концесії, цей договір: 

а) є розірваним; 
б) є недійсним; 
в) зберігає чинність щодо нового позначення; 
г) потребує переукладення. 
 
395. Роялті – це: 
а) платежі, які нараховуються за кожен день викори-

стання об’єкта інтелектуальної власності;  
б) платежі у вигляді відрахувань за кожний проданий 

примірник чи кожне використання об’єкта інтелектуальної влас-
ності; 

в) одноразова винагорода за право користування пред-
метом ліцензійного договору; 

г) орендна плата за користування об’єктами інтелектуа-
льної власності. 
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396. Видами ліцензій є: 
а) універсальна, спеціальна, разова; 
б) одностороння, двостороння, багатостороння;  
в) законна, договірна; 
г) виключна, одинична, невиключна. 
 

397. Ліцензія, яка видається ліцензіатом за згодою лі-
цензіара, називається: 

а) універсальною; 
б) субліцензією; 
в) невиключною; 
г) договірною. 
 

398. Майнові права інтелектуальної власності на 
твір образотворчого мистецтва, створеного за замовлен-
ням, якщо інше не передбачено в договорі: 

а) належать контрагентам спільно; 
б) залишаються за автором; 
в) переходять до замовника; 
г) розподіляються між замовником і автором у рівних  

частках. 
 

399. За своєю правовою природою ліцензія – це: 
а) односторонній правочин; 
б) двосторонній правочин; 
в) односторонній договір; 
г) двосторонній договір. 
 
400. Дайте відповідь, чи має право ліцензіат видава-

ти субліцензію іншій особі: 
а) так, якщо діє на підставі виключної ліцензії; 
б) так, якщо діє на підставі одиничної ліцензії; 
в) так, якщо діє на підставі невиключної ліцензії; 
г) так, якщо має письмову згоду ліцензіара. 
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401. Типові ліцензійні договори  можуть затверджу-
ватися: 

а) Верховною Радою України; 
б) Кабінетом Міністрів України; 
в) творчими спілками; 
г) політичними партіями. 
 
402. Якщо у ліцензійному договорі не визначено вид 

ліцензії, вважається, що надана ліцензія є: 
а) виключною; 
б) невиключною; 
в) примусовою; 
г) необмеженою. 
 
403. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови 

про строк договору він вважається укладеним на строк, що 
залишився до спливу чинності: 

а) виключного майнового права на визначений у дого-
ворі об’єкт права інтелектуальної власності; 

б) виключного майнового права на визначений у дого-
ворі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж 3 
роки; 

в) виключного майнового права на визначений у дого-
ворі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж 5 
років; 

г) виключного майнового права на визначений у дого-
ворі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж 
10 років. 

 
404. Виключна ліцензія: 
а) видається лише одному ліцензіату і виключає можли-

вість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної 
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним 
іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазна-
ченій сфері; 

б) видається лише одному ліцензіату і виключає можли-
вість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання 
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цього об’єкта у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не  
виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права 
інтелектуальної власності у зазначеній сфері; 

в) не виключає можливість використання ліцензіаром 
об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена 
цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на вико-
ристання цього об’єкта у зазначеній сфері; 

г) виключає можливість використання ліцензіаром 
об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена 
цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на вико-
ристання цього об’єкта у зазначеній сфері. 

 
405. Одинична ліцензія: 
а) видається лише одному ліцензіату і виключає можли-

вість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної 
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним 
іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазна-
ченій сфері; 

б) видається лише одному ліцензіату і виключає можли-
вість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використан-
ня цього об’єкта у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не 
виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права 
інтелектуальної власності у зазначеній сфері; 

в) не виключає можливості використання ліцензіаром 
об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена 
цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на вико-
ристання цього об’єкта у зазначеній сфері; 

г) виключає можливість використання ліцензіаром 
об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена 
цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на вико-
ристання цього об’єкта у зазначеній сфері. 

 
406. За договором щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності не може бути передане:  
а) право на розповсюдження твору; 
б) право на недоторканність твору; 
в)  право на імпорт твору на територію України; 
г) право на переклад твору. 
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407. Сторонами договору про створення за замовленням 
і використання об’єкта права інтелектуальної власності є: 

а) правоволоділець та користувач; 
б) ліцензіат та ліцензіар; 
в) замовник та виконавець; 
г) творець та замовник. 
 
408. Паушальний платіж – це: 
а) платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за 

надання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності; 

б) платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за 
передання виключних майнових прав  інтелектуальної власності; 

в) винагорода за будь-яке використання об’єкта інтелек-
туальної власності у формі  одноразового  платежу;  

г) комбінований платіж за будь-яке використання об’єкта 
інтелектуальної власності. 

 
 
Т е м а  29. Договір комерційної концесії 
 
409. Договором, за яким одна сторона (правоволоді-

лець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) 
за плату право користування відповідно до її вимог комплек-
сом належних цій стороні прав із метою виготовлення та 
(або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг, 
називається договором: 

а) виконання науково-дослідних або дослідно-конструк-
торських та технологічних робіт; 

б) комерційної концесії; 
в) про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності; 
г) оренди.  
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410. Предметом договору комерційної концесії є право 
на використання  

а) об’єктів прав інтелектуальної власності; 
б) комерційного досвіду; 
в) ділової репутації; 
г) все перераховане вище.  
 
411. Договір комерційної концесії є договором: 
а) реальним, взаємним, відплатним; 
б) консенсуальним, взаємним, відплатним; 
в) реальним, одностороннім, відплатним; 
г) консенсуальним, одностороннім, відплатним. 
 
412. Договір комерційної концесії набирає чинності 

для сторін із моменту 
а) досягнення згоди за всіма істотними умовами; 
б) підписання договору; 
в) державної реєстрації договору; 
г) нотаріального посвідчення. 
 
413. Сторонами в договорі комерційної концесії мо-

жуть виступати: 
а) некомерційні організації і держава; 
б) об’єднання юридичних осіб та фонди; 
в) фізичні та юридичні особи, які є суб’єктами підприєм-

ницької діяльності; 
г)  релігійні організації. 
 
414. Не може бути предметом договору комерційної 

концесії: 
а) право на використання промислового зразку; 
б) комерційний досвід; 
в) концесія на будівництво; 
г) ділова репутація. 
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415. Сторони договору комерційної концесії у відноси-
нах з третіми особами мають право посилатися на договір 
із моменту: 

а) досягнення згоди між сторонами за всіма істотними 
умовами; 

б) підписання договору; 
в) державної реєстрації договору; 
г) нотаріального посвідчення. 
 
416. За загальним правилом сторони договору комер-

ційної концесії відповідають перед третіми особами: 
а) субсидіарно; 
б) солідарно; 
в) частково; 
г) відповідальність несе тільки правоволоділець. 
 
417. Договір комерційної концесії укладається у формі: 
а) простій письмовій; 
б) письмовій, посвідченій нотаріально; 
в) письмовій та підлягає державній реєстрації; 
г) усній. 
 
418. У разі недодержання письмової форми договору 

концесії такий договір є: 
а) нікчемним; 
б) оспорюваним; 
в) дійсним; 
г) неукладеним. 
 
419. Договір комерційної субконцесії може бути 

укладений: 
а) у випадку, передбаченому договором комерційної 

концесії; 
б) у випадку, передбаченому законом; 
в) за бажанням користувача; 
г) укладення такого договору заборонено законодавством. 
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420. Дайте відповідь, чи має право користувач за до-
говором комерційної концесії вимагати від правоволодільця 
не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх 
використання на закріпленій за користувачем території: 

а) не має права;  
б) має право в будь-якому випадку; 
в) має право, якщо це не суперечить закону; 
г) має право, якщо це передбачено договором. 
 
421. Договір, за яким користувач надає іншій особі 

право користування наданим йому правоволодільцем ком-
плексом прав або частиною комплексу прав на умовах, пого-
джених із правоволодільцем, є договором: 

а) про передання виключних майнових прав інтелектуа-
льної власності; 

б) ліцензійним; 
в) субконцесії; 
г) комерційної концесії. 
 
422. Договір комерційної концесії припиняється у разі: 
а) оголошення правоволодільця банкрутом; 
б) оголошення користувача банкрутом; 
в) припинення права правоволодільця на торговельну 

марку; 
г) настання віх перелічених випадків. 
 

423. Укажіть, яку відповідальність несе правоволоді-
лець за вимогами, що пред’являються до користувача у 
зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), про-
даних (виконаних, наданих) користувачем: 

а) субсидіарну; 
б) солідарну; 
в) дольову; 
г) у порядку регресу. 
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Т е м а  30. Договір про спільну діяльність.  
Договір простого товариства.  

Засновницький договір 
 
424. Договір про спільну діяльність – це договір, за 

яким: 
а) сторони (учасники) беруть зобов’язання об’єднати 

свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або 
досягнення іншої мети; 

б) сторони  (учасники)  зобов’язуються  спільно  діяти  
без  створення юридичної особи для досягнення певної мети, 
що не суперечить законові; 

в) сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти, в 
тому числі й зі створенням юридичної особи для досягнення 
будь-якої мети; 

г) юридичні особи беруть зобов’язання об’єднати свої 
вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досяг-
нення іншої мети. 

 
425. Договір про спільну діяльність може бути: 
а) консенсуальним, багатостороннім; 
б) реальним, двостороннім; 
в) реальним, багатостороннім; 
г) консенсуальним, одностороннім. 
 
426. Учасниками договору про спільну діяльність мо-

жуть бути: 
а) юридичні особи; 
б) фізичні особи; 
в) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; 
г) усі особи, зазначені в п. а) – в). 
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427. Якщо договір простого товариства пов’язаний зі 
здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, 
учасники за всіма спільними зобов’язаннями незалежно від 
підстав їх виникнення відповідають: 

а) в порядку регресу; 
б) солідарно; 
в) субсидіарно; 
г) своєю частиною вкладу в спільне майно. 
 
428. Прибуток, одержаний учасниками договору про-

стого товариства в результаті їх спільної діяльності, роз-
поділяється: 

а) порівну між учасниками; 
б) відповідно до вкладу кожного учасника в результат їх 

спільної діяльності; 
в) пропорційно вартості вкладів учасників у спільне 

майно; 
г) за домовленістю учасників. 
 
429. Договір про спільну діяльність укладається у формі: 
а) усній; 
б) письмовій; 
в) письмовій нотаріально посвідченій; 
г) письмовій та підлягає державній реєстрації. 
 
430. Договір, за яким сторони (учасники) беруть зо-

бов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою 
одержання прибутку або досягнення іншої мети, є договором: 

а) простого товариства; 
б) про спільну діяльність; 
в) засновницьким; 
г) установчим. 
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431. Учасник може зробити заяву про відмову від по-
дальшої участі у безстроковому договорі простого товари-
ства, до виходу з договору не пізніше як за: 

а) один рік; 
б) дев’ять місяців; 
в) шість місяців; 
г) три місяці. 
 
432. Якщо договір простого товариства не пов’яза-

ний із здійсненням його учасниками  підприємницької діяль-
ності, то учасники несуть відповідальність за спільними 
договірними зобов’язаннями:  

а) частково; 
б) солідарно; 
в) субсидіарно; 
г) усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу 

у спільне майно. 
 
433. Просте товариство відносять до таких різно-

видів юридичних осіб: 
а) господарські товариства; 
б) установи; 
в) повні товариства; 
г) просте товариство не є юридичною особою. 
 
434. Вкладом учасника вважається: 
а) грошові кошти, інше майно; 
б) професійні та інші знання, навички та вміння; 
в) ділова репутація та ділові зв’язки; 
г) все, зазначене в п. а) – в). 
 
435. Вироблена у результаті спільної діяльності про-

дукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є: 
а) особистою власністю учасників; 
б) спільною частковою власністю учасників; 
в) спільною сумісною власністю учасників; 
г) змішаною власністю. 
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436. За загальним правилом кожний учасник договору 
простого товариства несе витрати і збитки: 

а) пропорційно вартості свого вкладу; 
б) пропорційно трудовій участі в діяльності товариства; 
в) рівними частками; 
г) визначається за домовленістю між учасниками. 
 
437. У відносинах із третіми особами за договором 

простого товариства повноваження учасника вчиняти пра-
вочини від імені всіх учасників посвідчується: 

а) договором доручення; 
б) договором простого товариства; 
в) довіреністю, виданою йому іншими учасниками; 
г) довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або 

договором простого товариства. 
 
438. Учасники договору простого товариства за спі-

льними зобов’язаннями, що виникли не з цього договору, від-
повідають: 

а) солідарно; 
б) субсидіарно; 
в) у порядку регресу; 
г) своєю частиною вкладу в спільне майно. 
 

 
Т е м а  31. Публічна обіцянка винагороди.  

Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи  
без її доручення. Рятування здоров’я та життя  

фізичної особи, майна фізичної та юридичної особи.  
Набуття, збереження майна без достатньої  

правової підстави 
 
439. Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона спо-

віщена: 
а) двом чи більше особам; 
б) конкретній особі; 
в) у засобах масової інформації або іншим чином неви-

значеному колу осіб; 
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г) у засобах масової інформації або іншим чином конк-
ретній особі. 

 
440. Публічна обіцянка винагороди без оголошення 

конкурсу є: 
а) двостороннім правочином; 
б) одностороннім договором; 
в) одностороннім правочином; 
г) багатостороннім договором. 
 
441. Засновник конкурсу має право змінити його умови: 
а) під час дії конкурсу; 
б) по закінченню конкурсу; 
в) до початку конкурсу; 
г) у будь-який момент. 
 
442. Якщо завдання у разі публічної обіцянки винаго-

роди без оголошення конкурсу було виконано декількома осо-
бами одночасно, то: 

а) винагорода виплачується кожній особі в повному обсязі; 
б) винагорода не виплачується; 
в) розмір винагороди для кожної з осіб встановлюється за 

рішенням суду; 
г) винагорода розподіляється між ними порівну. 
 
443. За наслідками оцінювання результатів інтелек-

туальної, творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник 
конкурсу (конкурсна комісія, журі) не може прийняти рі-
шення про: 

а) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із 
робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам; 

б)  зменшення розміру обіцяної нагороди (премії); 
в) присудження окремих призових місць, якщо їх було 

встановлено декілька, нагород (премій); 
г) присудження заохочувального призу та (або) нагоро-

ди (премії). 
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444. У разі відмови засновника від проведення конкур-
су не за обставин, які не залежать від нього, учасник конкур-
су має право на відшкодування: 

а) витрат, які були ним понесені для підготовки до учас-
ті у конкурсі; 

б) упущеної вигоди; 
в) моральної шкоди; 
г) витрат, які були ним понесені для підготовки до учас-

ті у конкурсі та виплатити неустойку. 
 
445. Якщо у разі публічної обіцянки винагороди не ви-

значено строк (термін) виконання завдання, то: 
а) воно вважається чинним протягом розумного часу від-

повідно до змісту завдання; 
б) воно вважається чинним протягом трьох місяців; 
в) воно вважається чинним протягом шести місяців; 
г) така обіцянка не має юридичної сили. 
 
446. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди 

можуть не бути визначені: 
а) завдання; 
б) строк виконання; 
в) суб’єкти, до яких адресується обіцянка; 
г) розмір винагороди. 
 
447. Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою 

винагороди припиняється у разі: 
а) передання результату особою, яка першою виконала 

завдання; 
б) публічним оголошенням про припинення завдання; 
в) зміною умов публічної обіцянки; 
г) немає правильної відповіді. 
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448. Якщо дії особи, які вчинені в майнових інтересах 
іншої особи без її доручення, будуть схвалені такою особою, 
надалі до відносин сторін застосовуються положення про: 

а) договір комісії; 
б) договір доручення; 
в) відповідний договір; 
г) договір управління майном. 
 

449. Шкода, завдана особі, яка без відповідних повно-
важень рятувала здоров’я та життя фізичної особи від реа-
льної загрози для неї, відшкодовується: 

а) особою, здоров’я та життя якої рятувались; 
б) державою у повному обсязі; 
в) близькими родичами та свояками особи, здоров’я та 

життя якої рятувались; 
г) державою у двократному розмірі від вартості спричи-

неної шкоди. 
 

450. Якщо особа, яка вчинила дії в майнових 
інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не 
повідомила цю особу про свої дії, така особа: 

а) повинна повідомити цю особу при першій нагоді; 
б) не має права вимагати відшкодування зроблених  

витрат; 
в) має право вимагати відшкодування зроблених витрат 

з урахуванням відповідальності за прострочення виконання 
зобов’язання; 

г) може притримати в себе майно особи, в інтересах 
якої вона діяла. 

 

451.  Дайте відповідь, чи має особа право на відшкоду-
вання фактично зроблених витрат за вчинення дій у майно-
вих інтересах іншої особи без її доручення: 

а) ні; 
б) так; 
в) так, якщо вони були виправдані обставинами, за яких 

були вчинені дії; 
г) ні, крім випадків, коли така особа понесла певні витрати. 
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452. У разі неусунення загрози життю, здоров’ю, май-
ну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована 
особа має право вимагати: 

а) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози; 
б) відшкодування завданої шкоди; 
в) заборони діяльності, яка створює загрозу; 
г) всі відповіді правильні. 
 
453. Шкода,  завдана каліцтвом,  іншим ушкоджен-

ням здоров’я або смертю фізичної особи,  яка без відповідних  
повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої 
особи,  яке має істотну цінність, відшкодовується: 

а) територіальною громадою; 
б) державою; 
в) власником цього майна; 
г) володільцем цього майна. 
 
454. Шкода, завдана особі, яка без відповідних повно-

важень рятувала здоров’я та життя фізичної особи від реа-
льної загрози для неї, відшкодовується: 

а) особою, здоров’я та життя якої рятувались; 
б) державою у повному обсязі; 
в) близькими родичами та свояками особи, здоров’я та 

життя якої рятувались; 
г) державою у кратному розмірі від вартості спричине-

ної шкоди, що визначається за рішенням суду. 
 
455. При рятуванні майна фізичної або юридичної 

особи розмір відшкодування не може перевищувати: 
а) суми у 50 % вартості майна, що рятувалося; 
б) суми однієї мінімальної заробітної плати; 
в) суми у 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 
г) вартості майна, яке рятувалося. 
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456. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе 
за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої право-
вої підстави (безпідставно набуте майно): 

а) зобов’язана повернути потерпілому це майно; 
б) зобов’язана передати це майно державі; 
в) не зобов’язана повертати потерпілому це майно; 
г) зобов’язана повернути потерпілому вартість цього 

майна в грошах. 
 
457. Не підлягають поверненню безпідставно набуті 

заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, якщо 
їх виплата проведена фізичною або юридичною особою: 

а) добровільно за відсутності рахункової помилки з її 
боку і недобросовісності з боку набувача; 

б) добровільно; 
в) добровільно за відсутності рахункової помилки з її боку; 
г) примусово за рішенням суду. 
 
458. Безпідставно набуте майно підлягає поверненню: 
а) у грошовому еквіваленті; 
б) у натурі; 
в) правильні варіанти а) і б); 
г) у грошовому еквіваленті та у натурі порівну. 
 

 
Т е м а  32. Відшкодування шкоди 

 
459. Зобов’язання внаслідок відшкодування шкоди на-

зивають: 
а) акцесорним; 
б) деліктним; 
в) фидуціарним; 
г) кондикційним. 
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460. Моральна шкода відшкодовується незалежно від 
вини фізичної або юридичної особи, яка її завдала, якщо шко-
ду завдано: 

а) у стані крайньої необхідності; 
б) працівником юридичної особи; 
в) каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 

фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; 
г) особою в разі здійснення нею права на самозахист. 
 

461. З’ясуйте, хто є боржником у зобов’язаннях з від-
шкодування шкоди, завданої малолітньою особою: 

а) батьки (усиновлювачі), опікун чи інша особа, яка на 
правових підставах здійснювала виховання малолітньої особи; 

б) держава; 
в) малолітня особа; 
г) батьки чи піклувальники. 
 

462. Укажіть, які підстави безумовно звільняють від 
відповідальності боржника у разі заподіяння шкоди джере-
лом підвищеної небезпеки: 

а) груба необережність потерпілого; 
б) непереборна сила та умисел потерпілого; 
в) вина потерпілого; 
г) непереборна сила. 
 

463. Шкода, завдана особі у зв’язку із крайньою необ-
хідністю: 

а) відшкодовується державою у повному обсязі; 
б) не відшкодовується; 
в) відшкодовується  державою  у  двократному  розмірі   

від  вартості спричиненої шкоди; 
г) відшкодовується особою, яка її завдала. 
 

464. Дайте відповідь, чи зобов’язані відшкодувати 
шкоду, завдану дитиною, батьки, щодо якої  були позбавлені 
батьківських прав: 

а) так, протягом двох років після позбавлення їх батьків-
ських прав; 
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б) так, протягом трьох років після позбавлення їх бать-
ківських прав; 

в) ні;  
г) так. 
 
465. Які особи не мають права на відшкодування шко-

ди в разі смерті потерпілого? 
а) батьки, які досягли пенсійного віку; 
б) діти потерпілого; 
в) дружина (чоловік) від попереднього шлюбу; 
г) непрацездатні особи, які були на утриманні потерпілого. 
 
466. Шкода, завдана неповнолітньою особою (у віці 

від чотирнадцяти до вісімнадцяти років): 
а) відшкодовується тільки її батьками; 
б) не відшкодовується; 
в) відшкодовується нею самостійно на загальних під-

ставах; 
г) відшкодовується її батьками чи іншою фізичною осо-

бою, яка на правових підставах здійснює її виховання. 
 
467. У разі прийняття закону, що припиняє право 

власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого 
майна: 

а) відшкодовується державою в розмірі 50 % від вартос-
ті майна; 

б) відшкодовується державою в повному обсязі; 
в) не відшкодовується; 
г) відшкодовується органами місцевого самоврядування 

в повному обсязі. 
 
468. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі не-

законними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або 
службової особи органу місцевого самоврядування при здійс-
ненні нею своїх повноважень: 

а) не відшкодовується; 
б) відшкодовується державою; 
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в) відшкодовується органом місцевого самоврядування; 
г) відшкодовується органом місцевого самоврядування 

незалежно від вини цієї особи. 
 
469. Дайте відповідь, чи мають право зворотної (ре-

гресної) вимоги батьки (усиновлювачі), опікуни, які відшкоду-
вали шкоду, завдану малолітньою фізичною особою:  

а) так, після досягнення малолітнім заподіювачем шко-
ди свого повноліття; 

б) так, після досягнення малолітньою фізичною особою, 
яка завдала шкоду, віку деліктоздатності; 

в) не мають права зворотної вимоги; 
г) так, але не більше 50 % вартості шкоди, завданої мало-

літньою особою. 
 

470. Юридична особа зобов’язана відшкодувати шко-
ду, завдану: 

а) її працівником під час виконання ним своїх трудових 
(службових ) обов’язків; 

б) будь-якою фізичною особою, яка під час завдання 
шкоди перебувала на території чи за місцем знаходження юри-
дичної особи; 

в) у випадках а), б); 
г) її працівником, але не більше 50 % вартості завданої 

шкоди. 
 

471. Обов’язок батьків (усиновлювачів), опікунів від-
шкодувати шкоду, завдану малолітніми дітьми існує протя-
гом: 

а) трьох років від дня завдання шкоди; 
б) одного року від дня завдання шкоди; 
в) без будь-яких часових обмежень; 
г) до набуття малолітнім завдавачем шкоди повної циві-

льної дієздатності. 
 

472. Шкода, завдана внаслідок постановлення судом 
незаконного рішення, відшкодовується державою у разі: 

а) наявності вини в діях судді (суддів); 
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б) незалежно від вини в діях судді (суддів); 
в) постановлення незаконного вироку в кримінальній 

або рішення в цивільній справі;  
г) встановлення в діях судді (суддів), які вплинули на 

постановлення незаконного рішення у цивільній справі, складу 
злочину на підставі обвинувального вироку суду, що набрав 
законної сили. 

 
473. Шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох дже-

рел підвищеної небезпеки, відшкодовується: 
а) на загальних підставах; 
б) не відшкодовується; 
в) незалежно від вини; 
г) за бажанням володільців джерел підвищеної небезпеки. 
 
474. Способами відшкодування майнової шкоди є: 
а) відшкодування шкоди в натурі; 
б) відшкодування завданих збитків у повному обсязі; 
в) можливе відшкодування шкоди тим чи іншим із наве-

дених способів у п. а), б); 
г) передання відступного. 
 
475. Укажіть, які особи не мають права на відшкоду-

вання шкоди в разі смерті потерпілого: 
а) батьки, які досягли пенсійного віку; 
б) діти потерпілого; 
в) дружина (чоловік) від попереднього шлюбу; 
г) непрацездатні особи, які були на утриманні потерпілого. 
 
476. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, ро-

біт (послуг), відшкодовується: 
а) державою;  
б) органом місцевого самоврядування; 
в) продавцем або виготовлювачем товару, виконавцем 

робіт (послуг); 
г) всі відповіді правильні. 
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