
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

з навчальної дисципліни ,,ДОГОВІРНЕ ПРАВО” 

підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право» 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року 

протокол № 10 

Зав. кафедри 

__________ проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 



Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні 

 

1. Односторонній договір – це: 

а) договір, у якому одна сторона має лише суб’єктивні права, а інша – лише суб’єктивні 

обов’язки; 

б) договір, в якому обидві сторони мають права та обов’язки; 

в) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами; 

г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією особою. 

2. Що складає зміст договору? 

а) права та обов’язки сторін; 

б) умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими 

відповідно до актів законодавства; 

в) умови щодо відповідальності сторін; 

г) істотні умови. 

3. Договори, при укладанні яких сторонам відоме співвідношення та обсяг прав і 

обов’язків сторін, називаються: 

а) алеаторними; 

б) акцесорними; 

в) змішаними; 

г) міновими. 

4. 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 заставодавцем. 

5. Участь декількох осіб на стороні боржника називається: 

а) активною множинністю; 

б) новацією; 

в) пасивною множинністю; 

г) змішаною множинністю. 

6. Яке місце договірне право займає в системі права України: 

а) Це самостійна галузь права. 

б) Це підгалузь цивільного та господарського права. 

в) Це інститут цивільного та господарського права. 

г) Це галузь цивільного та господарського права. 

7. Основну частину норм договірного права складають норми якої галузі права? 

а) Господарського права. 

б) Цивільного права. 

в) Трудового права. 

г) Адміністративного права. 

8. Що із переліченого не є способом правового регулювання суспільних відносин: 

а) Дозволяння. 

б) Заборона. 

в) Покладання зобов’язання. 

г) Примус. 

9. Яким є метод регулювання договірних правовідносин? 

а) Цивільно-правовим. 

б) Господарсько-правовим. 

в) Визначається характером регульованих відносин, може бути цивільно-правовим або 

господарсько-правовим. 

г) Визначається характером регульованих відносин, може бути адміністративно-правовим 

або трудово-правовим. 



10. Що із переліченого не можна віднести до принципів договірного права? 

а) Принцип свободи договору. 

б) Принцип справедливості, добросовісності, розумності. 

в) Принцип економічності та співробітництва. 

г) Принцип імперативності. 

11. В структурі договірного права можна виділити такі частини: 

а) Загальну частину. 

б) Особливу частину. 

в) Майнову частину. 

г) Зобов’язальну частину. 

 

Тема 2. Поняття та загальна характеристика договору. Договір у сфері господарської 

діяльності 

 

1. Термін «господарський договір» може використовуватись у таких значеннях: 

а) Як угода (правочин) 

б) Як зобов’язання сторін. 

в) Як правовий документ. 

г) Як правовідношення. 

2. Вкажіть які ознаки дозволяють відмежувати господарські договори від цивільно-

правових: 

а) Наявність двох або більше сторін. 

б) Особливий суб’єктний склад. 

в) Обов’язкова письмова форма. 

г) Поєднання майнових та організаційних елементів. 

3. До істотних умов господарського договору не можна віднести: 

а) Предмет договору. 

б) Ціну договору. 

в) Строк дії договору. 

г) Форс-мажорні обставини. 

4. Форма господарського договору, коли сторони договору не можуть відступати від 

затверджених умов називається: 

а) Стандартною. 

б) Типовою. 

в) Примірною. 

г) Нотаріальною. 
5. Елементами зобов’язання є: 

а) суб’єкти. 
б) об’єкт. 
в) зміст. 
г) всі відповіді вірні. 

6. Зміст зобов’язання складають: 
а) права та обов’язки його суб’єктів. 
б) право вимоги. 
в) борг. 
г) істотні умови договору. 

7. 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 заставодавцем. 

8. Участь декількох осіб на стороні боржника називається: 
а) активною множинністю. 
б) новацією. 



в) пасивною множинністю. 
г) змішаною множинністю. 

9. Зобов’язання, метою яких є забезпечення виконання головного зобов’язання, 
називаються: 
а) регулятивними. 
б) охоронними. 
в) факультативними. 
г) акцесорними. 

10. Зобов’язання, в яких боржник має здійснити для кредитора одну з кількох дій, 
передбачених законом або договором, називаються: 
а) факультативними. 
б) альтернативними. 
в) варіативними. 
г) додатковими. 

11. Зобов’язання, в яких боржник зобов’язаний здійснити на користь кредитора 
конкретну дію, а якщо це неможливо – має право замінити її виконання іншою дією, 
що заздалегідь визначено угодою сторін, називаються: 
а) факультативними. 
б) альтернативними. 
в) акцесорними. 
г) варіативними. 

12. Зобов’язання з позитивним змістом – це зобов’язання: 
а) за яким кредитор має право вимагати від боржника утриматися від здійснення певних 

дій, а останній зобов’язаний їх не вчиняти. 
б) які виникають у силу юридичного факту, що стався, та норми закону. 
в) за яким боржник повинен виконати певну дію, а кредитор має право вимагати її 

вчинення. 
г) які виникають в результаті заподіяння шкоди. 

13. Односторонній договір – це: 
а) договір, у якому одна сторона має лише суб’єктивні права, а інша – лише суб’єктивні 

обов’язки. 
б) договір, в якому обидві сторони мають права та обов’язки. 
в) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. 
г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією особою. 

14. Що складає зміст договору? 
а) права та обов’язки сторін. 
б) умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими 

відповідно до актів законодавства. 
в) умови щодо відповідальності сторін. 
г) істотні умови. 

15. Договори, при укладанні яких сторонам відоме співвідношення та обсяг прав і 
обов’язків сторін, називаються: 
а) алеаторними. 
б) акцесорними. 
в) змішаними. 
г) міновими. 

16. Договір, у якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати 
продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг кожному, хто до неї звернеться, 
називається: 
а) публічним. 
б) договором приєднання. 
в) попереднім. 
г) договором на користь третьої особи. 

17. Договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших 
стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом погодження другої 
сторони із запропонованим договором в цілому, називається: 
а) публічним. 
б) змішаним. 



в) договором приєднання. 
г) фідуціарним. 

18. Договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) 
укласти договір в майбутньому на визначених умовах, називається: 
а) основним. 
б) попереднім. 
в) договором про наміри. 
г) договором на користь третьої особи. 

 

Тема 3. Порядок укладення, зміни та припинення договору. 

 
1. У якій формі має бути укладений попередній договір? 

а) в усній формі. 
б) у нотаріально посвідченій формі. 
в) у формі, встановленій для основного договору, а якщо 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. 
2. Оферта – це: 

а) пропозиція укласти договір. 
б) прийняття пропозиції укласти договір. 
в) відмова від пропозиції укласти договір. 
г) строк для відповіді на пропозицію укласти договір. 

3. Акцепт – це: 
а) пропозиція розірвати договір. 
б) прийняття пропозиції укласти договір. 
в) пропозиція змінити умови договору. 
г) пропозиція укласти договір. 

4. Акцепт – це: 

а) пропозиція розірвати договір; 

б) прийняття пропозиції укласти договір; 

в) пропозиція змінити умови договору; 

г) пропозиція укласти договір. 

5. Умови, без погодження яких договір не вважається укладеним, називаються: 

а) законними; 

б) звичайними; 

в) додатковими; 

г) істотними. 

6. Умови договору, що встановлюються (регулюються) нормативними актами, 

називаються: 

а) обов’язковими; 

б) випадковими; 

в) звичайними; 

г) додатковими. 

7. Умови, які, як правило, не передбачаються даним видом договору, але можуть бути 

встановлені за погодженням сторін, або умов, які за погодженням сторін 

встановлюються у відступ від положень диспозитивної сторони, називаються: 

а) законними; 

б) випадковими; 

в) звичайними; 

г) істотними. 

8. Які умови повинна містити оферта? 

а) істотні умови договору; 

б) має виражати намір особи укласти у майбутньому договір; 

в) істотні та звичайні умови; 



г) істотні умови договору та має бути адресована конкретній особі. 
9. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка 

приєдналася, якщо: 
а) а) вона позбавляється прав, які звичайно мала. 
б) договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення 

зобов’язання. 
в) договір містить умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. 
г) всі відповіді вірні. 

10. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється: 
а) лише за згодою боржника. 
б) без згоди боржника. 
в) за згодою боржника, якщо інше не передбачено договором. 
г) без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. 

11. У якій формі вчиняється правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні? 
а) в усній формі. 
б) у письмовій формі. 
в) в конклюдентній формі. 
г) у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право 

вимоги за яким передається новому кредиторові. 

12. До конкурентних способів укладення господарських договорів належить: 

а) Загальний порядок укладення господарського договору. 

б) Проведення прямих переговорів. 

в) Конкурсні торги. 

г) Процедури запиту цінових пропозицій. 

 

Тема 4. Виконання договірних зобов’язань. 

 

1. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється: 

а) лише за згодою боржника; 

б) без згоди боржника; 

в) за згодою боржника, якщо інше не передбачено договором; 

г) без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. 

2. Що є місцем виконання зобов’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. 

3. У який строк (термін) боржник повинен виконати свій обов’язок, визначений 

моментом пред’явлення вимоги? 

а) у десятиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання 

не випливає із договору або актів цивільного законодавства; 

б) у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання 

не випливає із договору або актів цивільного законодавства; 

в) у триденний строк від дня пред’явлення вимоги; 

г) негайно. 

4. У якому випадку боржник має право виконати свій обов’язок шляхом внесення 

належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса? 

а) у будь-якому випадку; 

б) у разі відсутності представника у кредитора; 

в) якщо боржник виконує свій обов’язок частково; 

г) у разі відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання 

зобов’язання. 

5. Що з перерахованого не є способом забезпечення виконання зобов’язання? 

а) притримання; 



б) аванс; 

в) гарантія; 

г) неустойка. 

6. У якій формі вчиняється правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні? 

а) в усній формі; 

б) у письмовій формі; 

в) в конклюдентній формі; 

г) у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право 

вимоги за яким передається новому кредиторові. 

7. Зобов’язання, в яких боржник зобов’язаний здійснити на користь кредитора 

конкретну дію, а якщо це неможливо – має право замінити її виконання іншою дією, 

що заздалегідь визначено угодою сторін, називаються: 

а) факультативними; 

б) альтернативними; 

в) акцесорними; 

г) зобов’язаннями з конкретним змістом. 

8. Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 

зобов’язання за кожен день прострочення виконання, називається: 

а) альтернативною неустойкою; 

б) штрафом; 

в) пенею; 

г) заліковою неустойкою. 

9. Неустойка, що обмежує відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

тільки сплатою неустойки і виключає вимоги про відшкодування збитків, 

називається: 

а) виключною; 

б) кумулятивною; 

в) штрафною; 

г) заліковою. 

10. Зобов’язання, метою яких є забезпечення виконання головного зобов’язання, 

називаються: 

а) регулятивними; 

б) охоронними; 

в) факультативними; 

г) акцесорними. 

 

Тема 5. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

 

1. Що з перерахованого не є способом забезпечення виконання зобов’язання? 

а) притримання. 

б) аванс. 

в) гарантія. 

г) неустойка. 

2. Який вид забезпечення виконання зобов’язання може надаватися як боржником, так і 

третьою особою? 

а) застава. 

б) завдаток. 

в) порука. 

г) гарантія. 

3. Особистим способом забезпечення виконання зобов’язання є: 

а) завдаток. 

б) застава. 



в) притримання. 

г) неустойка. 

4. Речовим способом забезпечення виконання зобов’язання є: 

а) застава. 

б) неустойка. 

в) порука. 

г) гарантія. 

5. Іпотекою є застава: 

а) цінних паперів. 

б) нерухомого майна. 

в) валютних цінностей. 

г) рухомого майна. 

6. Який вид забезпечення виконання зобов’язання може надаватися виключно 

боржником? 

а) порука. 

б) гарантія. 

в) застава. 

г) неустойка. 

7. Який вид забезпечення виконання зобов’язання може надаватися виключно третьою 

особою? 

а) застава. 

б) неустойка. 

в) гарантія. 

г) завдаток. 

8. У якій формі вчиняється правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання? 

а) в усній. 

б) у письмовій. 

в) у конклюдентній. 

г) у такій самій формі, що і правочин, виконання якого забезпечується. 

9. Які правові наслідки недодержання встановленої форми правочину щодо забезпечення 

виконання зобов’язання? 

а) у разі оспорювання правочину рішення суду не може ґрунтуватись на показаннях 

свідків. 

б) такий правочин може бути визнаний судом недійсним. 

в) такий правочин є нікчемним. 

г) всі відповіді вірні. 

10. Грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі 

порушення боржником зобов’язання, називається: 

а) неустойкою. 

б) заставою. 

в) притриманням. 

г) завдатком. 

11. Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 

виконаного зобов’язання, називається: 

а) пенею. 

б) альтернативною неустойкою. 

в) виключною неустойкою. 

г) штрафом. 

12. Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 

зобов’язання за кожен день прострочення виконання, називається: 

а) альтернативною неустойкою. 

б) штрафом. 



в) пенею. 

г) заліковою неустойкою. 

13. Який вид забезпечення виконання зобов’язання встановлюється виключно 

договором? 

а) неустойка. 

б) порука. 

в) застава. 

г) завдаток. 

14. Неустойка, що стягується понад збитки, називається: 

а) заліковою. 

б) альтернативною. 

в) виключною. 

г) штрафною. 

15. Неустойка, що передбачає обов’язок відшкодувати збитки лише в тій частині, у якій 

вони не покриті неустойкою, називається: 

а) штрафною. 

б) заліковою. 

в) виключною. 

г) альтернативною. 

16. Неустойка, що обмежує відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

тільки сплатою неустойки і виключає вимоги про відшкодування збитків, 

називається: 

а) виключною. 

б) кумулятивною. 

в) штрафною. 

г) заліковою. 

17. Неустойка, що встановлює можливість стягнення кредитором або неустойки, або 

збитків, називається: 

а) кумулятивною. 

б) виключною. 

в) альтернативною. 

г) штрафною. 

18. Чи нараховуються проценти на неустойку? 

а) так. 

б) ні, окрім випадків, встановлених законом або договором. 

в) так, якщо інше не передбачено договором. 

г) ні. 

19. Предметом неустойки може бути: 

а) грошова сума. 

б) рухоме майно. 

в) нерухоме майно. 

г) всі відповіді вірні. 

20. 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. 

 

Тема 6. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 

 

1. Залежно від підстав виникнення відповідальність поділяється на: 



а) повну та обмежену. 

б) договірну та недоговірну. 

в) субсидіарну та солідарну. 

г) відшкодування збитків та сплату неустойки. 

2. Відповідальність за порушення існуючого між визначеними сторонами зобов’язання, 

що становить додатковий до основного, вже існуючого, юридичний обов’язок, 

називається: 

а) недоговірною. 

б) деліктною. 

в) субсидіарною. 

г) договірною. 

3. Відповідальність за порушення цивільних прав та обов’язків, що виникають не з 

договору, а з інших підстав (юридичних фактів), називається: 

а) солідарною. 

б) збільшеною. 

в) недоговірною. 

г) договірною. 

4. Форма та розмір недоговірної відповідальності встановлюються: 

а) договором. 

б) договором або законом. 

в) виключно законом. 

г) всі відповіді невірні. 

5. Залежно від розміру цивільно-правова відповідальність може бути: 

а) договірною або деліктною. 

б) солідарною або частковою. 

в) субсидіарною. 

г) повною, обмеженою та кратною. 

6. Обмежена відповідальність може встановлюватись: 

а) договором. 

б) законом. 

в) рішенням суду. 

г) всі відповіді вірні. 

7. У якому випадку не може обмежуватися (або скасовуватися) цивільно-правова 

відповідальність? 

а) за винне порушення зобов’язань. 

б) за умисне порушення зобов’язань. 

в) в разі втрати майна. 

г) в разі сплати неустойки. 

8. Сутність кратної відповідальності полягає. 

а) в обов’язку сплати збитків у більшому розмірі, ніж розмір завданої майнової шкоди. 

б) в обов’язку сплати збитків у меншому розмірі, ніж розмір завданої майнової шкоди. 

в) в обов’язку відшкодувати збитки залежно від ступеня вини кожного з боржників. 

г) у встановленні меж розміру збитків, що підлягають від-шкодуванню. 

9. Кратна відповідальність може мати місце: 

а) у разі вчинення фіктивного правочину. 

б) у разі вчинення правочину, що порушує публічний порядок. 

в) у разі вчинення правочину під впливом обману або насильства. 

г) у разі вчинення правочину під впливом тяжкої обставини. 

10. Солідарна відповідальність виникає: 

а) лише у випадках, встановлених договором або законом. 

б) завжди, якщо у зобов’язанні беруть участь кілька боржників або кілька кредиторів. 

в) лише у випадках, встановлених договором. 



г) лише у випадках, встановлених законом. 

11. У якому випадку настає субсидіарна відповідальність? 

а) у разі відповідальності учасників повного товариства між собою за зобов’язаннями цього 

товариства. 

б) у разі відповідальності батьків (усиновителів) або піклувальника за шкоду, завдану 

неповнолітнім. 

в) у разі відповідальності осіб, які спільними діями завдали шкоду. 

г) у разі неподільності предмета зобов’язання. 

12. У якому випадку настає солідарна відповідальність? 

а) у разі відповідальності учасників товариства з додатковою відповідальністю за 

зобов’язаннями товариства. 

б) у разі відповідальності батьків (усиновителів) або опікуна за шкоду, завдану малолітнім. 

в) у разі відповідальності опікуна за шкоду, завдану недієздатною особою. 

г) у разі відповідальності осіб, які спільними діями завдали шкоду. 

13. Сплата неустойки – це: 

а) форма відповідальності. 

б) вид відповідальності. 

в) ознака відповідальності. 

г) підстава відповідальності. 

14. Відшкодування збитків – це: 

а) вид відповідальності. 

б) умова відповідальності. 

в) форма відповідальності. 

г) підстава відповідальності. 

15. Недоговірна шкода виникає: 

а) як наслідок порушення договірного зобов’язання. 

б) як наслідок порушення абсолютного права потерпілого. 

в) внаслідок втрати заробітку. 

г) внаслідок знищення речі. 

16. Втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також 

витрати, які вона зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 

права, називаються: 

а) упущена вигода. 

б) моральна шкода. 

в) неодержані доходи. 

г) реальні збитки. 

17. Яка обставина не звільняє від відповідальності за порушення зобов’язання? 

а) непереборна сила. 

б) груба необережність кредитора. 

в) казус. 

г) форс-мажор. 

18. Які правові наслідки передбачено законом за порушення зобов’язання з вини 

кредитора? 

а) суд звільняє від відповідальності боржника. 

б) боржник за грошовим зобов’язанням не сплачує проценти. 

в) суд відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника. 

г) законом не передбачено. 

19. Надзвичайна та невідворотна за даних умов подія – це: 

а) казус. 

б) випадок. 

в) форс-мажор. 

г) непереборна сила. 



 

Тема 7. Захист прав учасників договірних відносин. 

 

1. Систему господарських судів в Україні складають: 

а) Верховний суд України, обласні господарські суди, районні господарські суди. 

б) Вищий господарський суд, регіональні апеляційні господарські суди, обласні 

господарські суди, господарські суди міст Києва та Севастополя. 

в) Вищий господарський суд, регіональні апеляційні господарські суди, обласні 

господарські суди. 

г) Вищий господарський суд, обласні господарські суди, районні господарські суди, 

господарські суди міст Києва та Севастополя. 

2. В Україні створено ___ апеляційних господарських судів: 

а) 24. 

б) 11. 

в) 8. 

г) 9. 

3. Який із нижче названих спорів не підвідомчий господарському суду: 

а) Про банкрутство. 

б) Переддоговірні спори. 

в) Про захист прав споживачів. 

г) Які виникають при виконанні господарських договорів. 

4. Перегляд у касаційному порядку рішень господарських судів належить до 

компетенції: 

а) місцевих господарських судів; 

б) апеляційних господарських судів; 

в) Вищого господарського суду; 

г) Вищого господарського суду і апеляційних судів. 

5. До повноважень третейських судів належить розгляд: 

а) Справ про адміністративні правопорушення. 

б) Сімейних спорів. 

в) Спорів, що виникають у цивільних та господарських відносинах. 

г) Трудових спорів. 

6. Місцеві господарські суди є судами: 

а) першої інстанції; 

б) першої і другої інстанції; 

в) другої інстанції; 

г) апеляційної інстанції. 

7. Перегляд в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів відноситься 

до компетенції: 

а) місцевого господарського суду; 

б) виключно Вищого господарського суду; 

в) апеляційного господарського суду; 

г) військового суду. 

8. У господарському судочинстві апеляція на рішення місцевого господарського суду 

може бути подана з дня прийняття рішення протягом: 

а) 10 днів. 

б) 15 днів. 

в) 1 місяця. 

г) 3 місяців. 

9. Господарський суд зобов’язаний розглянути господарській спір у термін: 

а) 2 тижні. 

б) 2 місяці. 



в) 1 рік. 

г) 6 місяців. 

10. Отримана суб’єктом господарювання претензія повинна бути розглянута у строк: 

а) 20 днів; 

б) в межах строку позовної давності; 

в) 1 місяць; 

г) 6 місяців. 

11. Шляхом звернення до міліції, прокуратури, Антимонопольного комітету України 

здійснюється захист суб'єктів комерційної діяльності: 

а) адміністративно-правовий;  

б) нотаріальний; 

в) судовий; 

г) арбітражний. 

12. Серед перелічених нижче органів до правоохоронних не належить: 

а) податкова міліція;  

б) прокуратура; 

в) Антимонопольний комітет України; 

г) Служба безпеки України. 

13. Обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають договори: 

а) поставки;  

б) іпотечні; 

в) зовнішньоекономічні; 

г) підряду. 

14. Справи щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України розглядаються: 

а) Верховним Судом України;  

б) Конституційним Судом України; 

в) Міністерством юстиції України; 

г) Президентом України. 

15. Розгляд питань щодо законності актів органів державної влади, органів влади АР 

Крим та органів місцевого самоврядування віднесені законодавством до компетенції: 

а) Конституційного Суду України;  

б) судів загальної юрисдикції; 

в) Міністерства юстиції України; 

г) Верховної Ради України. 

16. У Господарському кодексі України визначено: 

а) рамки захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; 

б) поняття захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; 

в) способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; 

г) види захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. 

17. Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі: 

а) окреме провадження; 

б) наказне провадження; 

в) провадження в справах про банкрутство; 

г) попереднє провадження. 

18. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються: 

а) цивільними судами; 

б) судами загальної юрисдикції; 

в) господарськими судами; 

г) арбітражними судами. 

19. Завданням третейського суду є: 

а) часткове виконання функцій адміністративних судів; 

б) зменшення навантаження на господарські суду; 



в) виконання функцій господарських судів; 

г) захист прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду; 

20. Третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hok) в Україні 

утворюються: 

а) як об’єднання підприємств; 

б) як об’єднання громадян; 

в) без статусу юридичної особи; 

г) у будь-якій організаційно-правовій формі юридичної особи. 

 

 

Модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів цивільно-правових та 

господарсько-правових договорів 

 

Тема 8. Договори про передачу майна у власність. 

 

1. Істотними умовами договору купівлі-продажу (не лише господарського) є умови про: 

а) предмет, ціну та строк; 

б) місце і спосіб виконання; 

в) предмет та ціну; 

г) предмет та строк. 

2. Предметом договору купівлі-продажу не може бути: 

а) товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений продавцем у 

майбутньому; 

б) право вимоги, якщо вимога має особистий характер; 

в) майнове право; 

г) цінний папір. 

3. У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця 

за своїм вибором: 

а) доукомплектування товару в розумний строк або відмовитися від договору; 

б) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний або вимагати повернення 

сплаченої грошової суми; 

в) пропорційного зменшення ціни або доукомплектування товару в розумний строк; 

г) пропорційного зменшення ціни або заміни некомплектного товару на комплектний. 

4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару, проданого під час 

його транспортування, переходить до покупця з моменту: 

а) коли, відповідно до закону або договору продавець виконав свій обов’язок з передання 

товару покупцю; 

б) оплати вартості товару покупцем; 

в) укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не встановлено договором або звичаями 

ділового обороту; 

г) отримання документів на товар. 

5. За договором міни одна сторона зобов’язується передати у власність іншій стороні 

один товар в обмін: 

а) за певну послугу; 

б) за виконану роботу; 

в) на інший товар; 

г) за послугу або виконану роботу. 

6. Договір купівлі-продажу – це договір про: 

а) відплатну передачу майна у власність; 

б) відплатну передачу майна у користування; 

в) здійснення юридичних або фактичних дій; 

г) безвідплатну передачу майна у власність. 



7. До вимог у зв’язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність: 

а) п’ять років; 

б) три роки; 

в) два роки; 

г) один рік. 

8. Якщо договір купівлі-продажу не дає змоги визначити строк виконання продавцем 

обов’язку передати товар покупцю, то продавець зобов’язаний виконати це з дня 

пред’явлення покупцем вимоги про його виконання протягом: 

а) тридцяти днів; 

б) п’ятнадцяти днів; 

в) десяти днів; 

г) семи днів. 

9. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до 

покупця з моменту: 

а) укладення договору купівлі-продажу; 

б) коли продавець виконав свій обов’язок з передання товару покупцю; 

в) оплати вартості товару покупцем; 

г) коли оплачений товар залишений у продавця для маркування. 

10. Фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи 

замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника є: 

а) продавцем; 

б) покупцем; 

в) споживачем; 

г) виробником. 

11. Договір, за яким одна сторона, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується 

передати у встановлений 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. 

12. За метою придбання товару договір поставки відрізняється від договору: 

а) купівлі-продажу; 

б) контрактації; 

в) ренти; 

г) найму (оренди). 

13. Договір поставки є договором: 

а) односторонній, консенсуальний, відплатний; 

б) двосторонній, реальний, безвідплатний; 

в) односторонній, реальний, відплатний; 

г) двосторонній, консенсуальний, відплатний. 

14. Якщо в договорі строк дії договору поставки не визначений, він вважається укладеним 

на: 

а) п’ять років; 

б) три роки; 

в) два роки; 

г) один рік. 

15. Договір, за яким виробник сільгосппродукції зобов’язується виробити визначену 

договором сільгосппродукцію і передати її у власність заготівельникові або 

визначеному ним одержувачеві є: 



а) договором поставки; 

б) договором купівлі-продажу; 

в) заготівельним договором; 

г) договором контрактації. 

 

Тема 9. Договори про передачу майна в користування 

 

1. Предметом договору найму (оренди) може бути річ: 

а) індивідульно-визначена і визначена родовими ознаками, споживна і неспоживна; 

б) індивідуально-визначена та неспоживна; 

в) визначена родовими ознаками та споживна; 

г) визначена родовими ознаками та неспоживна. 

2. Наймодавцем за договором найму (оренди) можуть виступати: 

а) фізична чи юридична особа, що має титул власника; 

б) особа, якій належать майнові права, що передаються у найм; 

в) особа, яка уповноважена законом або договором на укладення договору найму певного 

майна; 

г) будь-яка особа, зазначена в інших пунктах. 

3. Якщо наймач не виконує обов’язку щодо повернення речі, наймодавець має право 

вимагати від наймача: 

а) сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення; 

б) сплати штрафу у розмірі плати за користування річчю за час прострочення; 

в) сплати пені у розмірі 1% за кожен день прострочення; 

г) сплати неустойки у розмірі подвійної плати з користування річчю за час прострочення та 

вимагати відшкодування збитків. 

4. Майно, що надається за договором прокату, використовується для: 

а) надання його у безвідплатне користування третій особі; 

б) внесення його в якості майнового вкладу в господарські товариства; 

в) споживчих цілей; 

г) передання його в піднайм третій особі. 

5. За договором прокату майно передається у тимчасове: 

а) володіння і користування; 

б) володіння і розпорядження; 

в) користування і розпорядження; 

г) володіння, користування і розпорядження. 

6. Якщо строк найму не встановлений, договір вважається укладений на: 

а) невизначений строк; 

б) один рік; 

в) три роки; 

г) п’ять років. 

7. Кожна зі сторін договору найму нерухомого майна, укладеного на невизначений строк, 

може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу 

сторону: 

а) за один місяць; 

б) за два місяці; 

в) за три місяці; 

г) за п’ять місяців. 

8. Якщо при укладенні договору найму наймодавець не повідомив наймача про всі права 

третіх осіб на річ, що передається у найм, наймач має право: 

а) вимагати розірвання договору з третіми особами; 

б) вимагати зменшення розміру плати за користування річчя або розірвання договору та 

відшкодування збитків; 



в) вимагати від третіх осіб укладення з ним договору про право користування цією річчю; 

г) перешкоджати третім особам користуватися цією річчю. 

9. Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її 

використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право: 

а) відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування 

річчю; 

б) вимагати відшкодування вартості ремонту; 

в) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків; 

г) здійснити одну із дій, зазначених в інших пунктах. 

10. Предметом договору лізингу може бути: 

а) неспоживна річ, визначена індивідуальними та родовими 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. 

11. Договір, за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця 

(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та 

умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше 

одного року за встановлену плату, є договором: 

а) лізингу; 

б) оперативного лізингу; 

в) непрямого лізингу; 

г) фінансового лізингу. 

12. Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може 

перевищувати: 

а) 5 років; 

б) 25 років; 

в) 50 років; 

г) 100 років. 

 

Тема 10. Договори про виконання робіт 

 

1. Яка сторона за договором підряду несе відповідальність за несхоронність майна, 

переданого замовником підряднику? 

а) підрядник, якщо його відповідальність передбачена договором; 

б) підрядник, в силу закону; 

в) замовник як власник матеріалу; 

г) замовник і підрядник солідарно. 

2. Якщо в договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, 

виконання договору повинно бути оплачено по ціні: 

а) встановленій за домовленістю сторін; 

б) призначеній підрядником; 

в) призначеній замовником роботи; 

г) що звичайно застосовується за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, 

визначених сторонами. 

3. Підрядник зобов’язаний попередити замовника про: 

а) недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника; 

б) те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату 

роботи; 

в) наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або 

придатності результату роботи; 



г) всі зазначені у інших пунктах обставини. 

4. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, 

застосовується позовна давність: 

а) у десять років; 

б) у п’ять років; 

в) у три роки; 

г) у один рік. 

5. Вартість робіт, виконаних за договором побутового 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 державними органами. 

6. Договір підряду є договором: 

а) реальним, взаємним, відплатним; 

б) консенсуальним, взаємним, відплатним; 

в) публічним, взаємним, відплатним; 

г) приєднання, одностороннім, відплатним. 

7. Чи мають право замовник і субпідрядник пред’являти один одному вимоги, пов’язані з 

порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником? 

а) мають право, якщо інше не встановлено договором або законом; 

б) мають право, якщо їх завдані збитки; 

в) мають право в будь-якому випадку; 

г) не мають права, якщо інше не встановлено договором або законом. 

8. Підрядник має право залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), 

якщо: 

а) інше не встановлено договором; 

б) він не може самостійно забезпечити виконання роботи в строк, встановлений договором; 

в) він не може самостійно виконати роботу, передбачену в договорі; 

г) із закону або договору не випливає обов’язок підрядника виконати передбачену в 

договорі роботу особисто. 

9. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі: 

а) встановлених у законі; 

б) встановлених договором підряду; 

в) встановлених у законі або в договорі підряду; 

г) узгоджених із замовником після виконання визначеного обсягу робіт. 

10. Якщо підрядник виконує роботу за договором підряду настільки повільно, що 

закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право вимагати від 

підрядника: 

а) прискорення виконання роботи; 

б) сплати неустойки; 

в) відшкодування збитків та відмовитися від договору підряду; 

г) повернення попередньої оплати та відшкодування збитків. 

11. На яку сторону за договором будівельного підряду покладається матеріально-технічне 

забезпечення будівництва? 

а) на ту сторону, яка погодилась на це при укладенні договору; 

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

в) на замовника; 

г) на субпідрядника. 

 

Тема 11. Договори на надання юридичних послуг. 

 



1. Предметом договору доручення є: 

а) створення нових речей. 

б) тільки укладення правочинів. 

в) вчинення юридичних дій. 

г) виконання певних робіт. 

2. Договір доручення може бути: 

а) консенсуальним, взаємним, як відплатним, так і безвідплатним. 

б) реальним, одностороннім, безвідплатним. 

в) умовним, взаємним, абстрактним. 

г) консенсуальним, багатостороннім, каузальним. 

3. Сторонами договору доручення є: 

а) замовник і виконавець. 

б) комітент і комісіонер. 

в) принципал і агент. 

г) довіритель і повірений. 

4. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та 

обов’язки: 

а) повіреного. 

б) довірителя. 

в) замовника. 

г) комітента. 

5. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її 

виплати, розмір винагороди визначається за ціною, яка: 

а) встановлюється довірителем. 

б) встановлюється договором між повіреним і довірителем. 

в) звичайно сплачується за такі послуги. 

г) встановлюється повіреним. 

6. Повірений може відступати від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси 

довірителя і повірений не одержав від нього відповіді на свій запит у строк: 

а) розумний. 

б) триденний. 

в) п’ятиденний. 

г) семиденний. 

7. Довіритель за договором доручення зобов’язаний: 

а) видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій. 

б) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення. 

в) відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення. 

г) вчинити всі дії, зазначені в п. а) – в). 

8. Повіреному, який діє як комерційний представник, довірите-лем може бути надано 

право відступати в інтересах довірителя від змісту доручення без попереднього запиту 

про це з наступним повідомленням про це в строк: 

а) п’ятиденний. 

б) семиденний. 

в) десятиденний. 

г) розумний. 

9. Якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має 

повідомити другу сторону про відмову від договору, якщо триваліший строк не 

встановлений договором, не пізніше як за: 

а) 15 днів: 

б) один місяць. 

в) два місяці. 

г) три місяці. 



10. Чи є відмова довірителя від договору доручення підставою для відшкодування збитків, 

завданих повіреному припиненням договору? 

а) є підставою, якщо договором не передбачено інше. 

б) є підставою, в силу закону. 

в) не є підставою, якщо повірений не діяв як комерційний представник. 

г) є підставою завжди. 

11. Договір комісії є договором: 

а) реальним, багатостороннім, безвідплатним. 

б) консенсуальним, взаємним, відплатним. 

в) консенсуальним, одностороннім, відплатним. 

г) умовним, двостороннім, безвідплатним. 

12. Сторонами договору комісії є: 

а) довіритель і повірений. 

б) замовник і виконавець. 

в) комітент і комісіонер. 

г) принципал і агент. 

13. Істотними умовами договору комісії є умови про: 

а) майно, ціну, строк договору та територію його виконання. 

б) майно і строк договору. 

в) майно. 

г) майно та ціну. 

14. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були 

визначені комітентом, додатково одержана вигода: 

а) належить комітентові. 

б) належить комісіонеру. 

в) ділиться порівну між сторонами. 

г) ділиться між сторонами у співвідношенні: 10% – комісіонеру, 90% – комітенту. 

15. Чи має право комітент до припинення договору комісії вступати у безпосередні 

відносини з субкомісіонером? 

а) має право, в силу закону. 

б) не має права без згоди комісіонера. 

в) має право в будь-яких випадках. 

г) має право, якщо його дії принесли збитки. 

16. Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен виплатити комітентові: 

а) реальні збитки. 

б) збитки. 

в) різницю в ціні. 

г) неустойку. 

17. Комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, повинен повідомити його про 

це від дня отримання звіту протягом: 

а) 10 днів. 

б) 15 днів. 

в) 20 днів. 

г) 30 днів. 

18. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити 

комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за: 

а) 15 днів. 

б) 30 днів. 

в) два місяці. 

г) три місяці. 

19. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за: 

а) 10 днів 



б) 15 днів. 

в) 20 днів. 

г) 30 днів. 

20. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент по-винен розпорядитися своїм 

майном, яке є у комісіонера, від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера 

від договору, протягом: 

а) 10 днів. 

б) 15 днів. 

в) 20 днів. 

г) 30 днів. 

 

Тема 12. Договори на надання фактичних послуг. 
 

1. Перевезення в місцевому сполученні – це: 

а) перевезення одним транспортним підприємством. 

б) перевезення одним транспортним підприємством з використанням одного виду 

транспорту. 

в) перевезення в межах району, області. 

г) перевезення кількома видами транспорту. 

2. Договір перевезення транспортом загального користування є договором: 

а) організаційним. 

б) одностороннім. 

в) фідуціарним. 

г) публічним. 

3. Договір перевезення вантажу є: 

а) відплатним і двостороннім. 

б) відплатним, двостороннім, реальним. 

в) відплатним, двостороннім, реальним або консенсуальним. 

г) безвідплатним, публічним, консенсуальним. 

4. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням та видачею: 

а) квитанції. 

б) розписки перевізника. 

в) транспортної накладної. 

г) транспортного ордера. 

5. На якому виді транспорту використовується термін «трампове перевезення»: 

а) автомобільному. 

б) повітряному. 

в) залізничному. 

г) морському. 

6. Договір перевезення пасажира є договором: 

а) реальним, відплатним. 

б) консенсуальним, відплатним. 

в) організаційним, відплатним. 

г) публічним, безвідплатним. 

7. Договір перевезення багажу є договором: 

а) реальним, відплатним. 

б) приєднання, відплатним. 

в) консенсуальним, відплатним. 

г) реальним, безвідплатним. 

8. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується: 

а) коносаментом. 

б) квитанцією. 



в) проїзним документом (квитком). 

г) текстом договору. 

9. Укладення договору перевезення багажу підтверджується: 

а) відміткою на проїзному квитку пасажира. 

б) видачею перевізником розписки. 

в) каносаментом. 

г) видачею багажної квитанції. 

10. Коносамент – це документ, що містить умови договору перевезення вантажу на: 

а) морському транспорті. 

б) автомобільному транспорті. 

в) залізничному транспорті. 

г) повітряному транспорті. 

11. Згідно з ЦК України пасажир має право провозити з собою безоплатно одну дитину без 

права зайняття нею окремого місця, віком до: 

а) п’яти років. 

б) шести років. 

в) семи років. 

г) восьми років. 

12. Пасажир має право зробити не більше однієї зупинки в до-розі з подовженням строку 

чинності проїзних документів (квитка) не більше ніж на: 

а) п’ять діб. 

б) сім діб. 

в) десять діб. 

г) чотирнадцять діб. 

13. У разі відмови пасажира від перевезення з причин затримки відправлення 

транспортного засобу перевізник зобов’язаний пасажиру: 

а) повернути провізну плату та упущену вигоду. 

б) повернути провізну плату. 

в) відшкодувати моральну шкоду. 

г) відшкодувати упущену вигоду. 

14. Предметом договору перевезення є: 

а) здійснення певних дій. 

б) здійснення певної діяльності. 

в) укладення договору, завантаження та вивантаження вантажу, виконання митних правил. 

г) діяльність з переміщення вантажу або пасажира та багажу в пункт призначення. 

15. Сторонами договору чартеру є: 

а) фрахтувальник і фрахтівник. 

б) відправник і перевізник. 

в) фрахтівник і перевізник. 

г) відправник і фрахтувальник. 

16. Якщо перевізник за договором перевезення вантажу надав відправнику під 

завантаження транспортний засіб, який є непридатним для перевезення цього 

вантажу, то відправник вантажу має право: 

а) вимагати надати інші транспортні засоби, та відшкодування збитків. 

б) вимагати сплати неустойки. 

в) відмовитися від наданого транспортного засобу. 

г) здійснити будь-яку дію, зазначену в п. а) – в). 

17. До пред’явлення перевізникові позову, що випливає із договору перевезення вантажу є 

обов’язковим пред’явлення йому: 

а) претензії. 

б) письмового попередження. 

в) протоколу розбіжностей по комерційному акту. 



г) письмового попередження і претензії. 

18. Строк позовної давності до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу, 

складає: 

а) три місяці. 

б) шість місяців. 

в) один рік. 

г) три роки. 

19. До якого договору відноситься наступне визначення: «Це договір, за яким одна 

сторона зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони виконати або організувати 

виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу»: 

а) договір перевезення вантажу. 

б) договір прокату. 

в) договір транспортного експедирування. 

г) договір фрахтування. 

20. Договір транспортного експедирування є договором: 

а) консенсуальним, двостороннім, відплатним. 

б) реальним, двостороннім, безвідплатним. 

в) реальним, одностороннім, відплатним. 

г) організаційним, двостороннім, відплатним. 

21. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням та видачею: 

а) квитанції; 

б) розписки перевізника; 

в) транспортної накладної; 

г) транспортного ордера. 

22. Коносамент – це документ, що містить умови договору перевезення вантажу на: 

а) морському транспорті; 

б) автомобільному транспорті; 

в) залізничному транспорті; 

г) повітряному транспорті. 

23. Згідно з ЦК України пасажир має право провозити з собою безоплатно одну дитину без 

права зайняття нею окремого місця, віком до: 

а) п’яти років; 

б) шести років; 

в) семи років; 

г) восьми років. 

24. Строк позовної давності до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу, 

складає: 

а) три місяці; 

б) шість місяців; 

в) один рік; 

г) три роки. 

25. Чи відшкодовуються зберігачеві витрати, які сторони не могли передбачити при 

укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати)? 

а) не відшкодовуються, якщо договором не передбачено інше; 

б) не відшкодовуються, якщо це не передбачено законом; 

в) відшкодовуються понад плату, яка належить зберігачеві; 

г) відшкодовуються, якщо поклажодавець дав згоду на ці витрати. 

26. Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, є 

договором: 

а) організаційним; 

б) оплатного надання послуг; 

в) публічним; 



г) установчим. 

27. Частинами подвійного складського свідоцтва є: 

а) складське свідоцтво та заставне свідоцтво; 

б) складська квитанція та складське свідоцтво; 

в) заставне свідоцтво та складська квитанція; 

г) секвестр та складське свідоцтво. 

28. Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими 

ознаками, до відносин сторін застосовуються положення про договір: 

а) кредитний; 

б) позички; 

в) позики; 

г) найму. 

29. Страхове законодавство передбачає наступні форми страхування: 

а) договірне; 

б) особисте, майнове і відповідальності; 

в) обов’язкове і добровільне; 

г) спеціальне. 

 

Тема 13. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 

1. Договір позики може бути: 

а) одностороннім, реальним, відплатним або безвідплатним; 

б) одностороннім, консенсуальним, відплатним; 

в) двостороннім, реальним, безвідплатним; 

г) одностороннім, реальним, публічним. 

2. 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. 

3. Договір позики вважається безпроцентним, якщо: 

а) він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного 

розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 

б) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками; 

в) договір не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із 

сторін; 

г) у всіх випадках, зазначених у інших пунктах. 

4. Предметом кредитного договору є: 

а) грошові кошти; 

б) речі, визначені родовими ознаками; 

в) грошові кошти та речі, визначені родовими ознаками; 

г) цінні папери. 

5. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо 

внесення грошової суми підтверджено: 

а) розпискою; 

б) позиковим зобов’язанням; 

в) ощадною книжкою або ощадним (депозитним) сертифікатом; 

г) акцією. 

6. Коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі: 

а) якщо її сума за договором становить не більше 10 встановлених законом розмірів 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян; 

б) незалежно від суми позики; 



в) якщо її сума за договором не перевищує 50-кратного розміру неоподаткованого 

мінімуму доходів громадян; 

г) коли передаються речі, визначені родовими ознаками. 

7. Якщо сума позики не менше як у десять разів перевищує встановлений законом розмір 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян, то договір позики між фізичними 

особами повинен бути укладений у формі: 

а) письмовій нотаріально посвідченій; 

б) простій письмовій; 

в) усній; 

г) будь-якій. 

8. Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається: 

а) на рівні облікової ставки Національного банку України; 

б) позичальником; 

в) позикодавцем; 

г) за домовленістю сторін. 

9. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти за договором позики 

виплачуються: 

а) на вимоги позикодавця; 

б) щорічно; 

в) щоквартально; 

г) щомісячно. 

10. За відсутності в договорі позики умови про строк повернення позики позичальник 

зобов’язаний повернути всю суму позики і сплатити проценти по ній з дня 

пред’явлення позикодавцем відповідної вимоги не пізніше: 

а) 5 днів; 

б) 15 днів; 

в) 30 днів; 

г) 45 днів. 

11. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він 

зобов’язаний: 

а) сплатити неустойку; 

б) сплатити штраф; 

в) відшкодувати збитки; 

г) відшкодувати моральну шкоду. 

12. Сторонами договору банківського вкладу є: 

а) кредитодавець і позичальник; 

б) позикодавець і позичальник; 

в) кредитор і боржник; 

г) банк і вкладник. 

13. Документ, що засвідчує укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і 

внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом є: 

а) облігацією; 

б) ощадним сертифікатом; 

в) акцією; 

г) ощадною книжкою. 

 

Тема 14. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи. 

1. Договір, за яким сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення 

юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону, є договором: 

а) установчим; 

б) засновницьким; 

в) простого товариства; 



г) про спільну діяльність. 

2. Договір, за яким сторони (учасники) беруть зобов’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. 

3. Учасники договору простого товариства за спільними зобов’язаннями, що виникли не 

з цього договору, відповідають: 

а) солідарно; 

б) субсидіарно; 

в) у порядку регресу; 

г) своєю частиною вкладу в спільне майно. 

4. Договір простого товариства припиняється у разі: 

а) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовленістю між учасниками 

не передбачено збереження договору щодо інших учасників; 

б) спливу строку договору простого товариства; 

в) досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства 

стало неможливим; 

г) у всіх випадках, передбачених в інших пунктах. 

5. Учасник договору простого товариства, укладеного на визначений строк, або договору, 

у якому досягнення мети визначено як скасувальна умова, має право вимагати 

розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з 

відшкодуванням іншим учасникам: 

а) реальних збитків, завданих розірванням договору; 

б) неустойки; 

в) упущеної вигоди; 

г) збитків. 

6. Учасниками договору про спільну діяльність можуть бути: 

а) фізичні та юридичні особи; 

б) іноземні інвестори; 

в) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; 

г) виключно юридичні особи. 

7. Договір про спільну діяльність укладається у формі: 

а) усній; 

б) письмовій; 

в) письмовій нотаріально посвідченій; 

г) письмовій та підлягає державній реєстрації. 

8. Сторонами договору простого товариства, який укладається для здійснення 

підприємницької діяльності, можуть бути: 

а) об’єднання юридичних осіб і фонди; 

б) товариства та установи; 

в) фізичні особи-підприємці і (чи) комерційні організації; 

г) релігійні організації. 

9. У відносинах з третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини 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. 

10. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх 

спільної діяльності, розподіляється: 



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. 

 

Тема 15. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

1. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для споживання на її 

території, – це: 

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 

2. З території України не заборонено експортувати: 

а) Предмети, які становлять історичне або культурне надбання українського народу. 

б) Насіння зернових культур. 

в) Природні ресурси, що вичерпуються, якщо обмеження встановлюються і до 

внутрішнього виробництва чи споживання. 

г) Товари з порушенням прав інтелектуальної власності. 

3. Вивезення товарів за межі території України товарів – це: 

а) Імпорт. 

б) Реімпорт. 

в) Реекспорт. 

г) Експорт. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відповідно до принципів: 

а) верховенство закону, юридична рівність, об’єктивність, суверенітет народів; 

б) створення сприятливих умов для промислового співробітництва, лібералізація 

транспортних послуг, верховенство закону, захист прав суб’єктів ЗЕД; 

в) свобода ЗЕД, взаємна та справедлива вигода, верховенство закону, суверенітет, мирне 

регулювання спорів, відкриття споживчих ринків; 

г) свобода ЗЕД, юридична рівність, захист інтересів суб’єктів ЗЕД, неприпустимість 

демпінгу. 

5. Юридичні особи мають право здійснювати ЗЕД з моменту: 

а) набуття ними статусу юридичної особи; 

б) передбачення в установчих документах права здійснення ЗЕД; 

в) народження; 

г) набуття дієздатності. 

6. Основні суб’єкти ЗЕД: 

а) резиденти та нерезиденти; 

б) об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними 

особами згідно з законами України, але які мають постійне місце знаходження в Україні; 

в) юридичні особи України, які знаходяться на її території; фізичні особи громадяни 

України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні; 

г) резиденти, нерезиденти, структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності, які не є 

юридичними особами згідно з законами України, але мають постійне місце знаходження 

в Україні. 

7. Які органи розглядають спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

України і іноземними суб’єктами господарської діяльності? 

а) суди загальної юрисдикції 

б) господарські суди 



в) за згодою сторін спору – арбітражні (третейські) суди 

г) усі перелічені органи 

8. Пропозиція про укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) адресована 

одному або кільком конкретним особам, достатньо визначена і виражає чітко 

обґрунтовані наміри. Про який документ йдеться? 

а) офіційний запит; 

б) оферта; 

в) рекламний проспект; 

г) попередній контракт. 

9. Яке з нижченаведених визначень найточніше розкриває зміст терміна 

зовнішньоекономічного договору (контракту)? 

а) угода, згідно з якою продавець зобов’язаний передати майно у власність покупця, а 

покупець зобов’язаний прийняти майно і сплатити певну грошову суму 

б) матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічної діяльності 

в) угода, яка містить умови про предмет контракту, його об’єкт, ціну товару, строки його 

постачання, засіб упакування, умови платежу, порядок приймання-здавання товару за 

кількістю та якістю, базисні умови постачання, права та обов’язки сторін, санкції за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором, умови звільнення від 

відповідальності, порядок розв’язання суперечок, мову контракту, застосовуване право, 

вступу контракту в дію тощо 

г) всі відповіді належним чином розкривають зміст зовнішньоекономічного договору 

(контракту). 

10. Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності: 

а) ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 

господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 

території України так і за її межами; 

б) ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах 

між ними, що має місце на території України; 

в) ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України, побудована на 

партнерських взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її 

межами; 

г) усі відповіді є вірними. 


