№
До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду,
застосовується позовна давність :
-шість місяців
-десять років
-три роки
-один рік
-чотирнадцять днів
№
При залученні до роботи субпідрядників у договорі підряду відповідальним за
результат роботи перед замовником є :
-субпідрядник
-субпідрядник та генеральний підрядник солідарно
-субпідрядник та генеральний підрядник пропорційно до завданої шкоди
-генеральний підрядник
-сторона, обумовлена у договорі
№
Робота за договором підряду виконується :
-виключно з матеріалу підрядника
-з матеріалу субпідрядника
-виключно з матеріалу замовника
-з матеріалу підрядника, якщо інше не встановлено в договорі
-з матеріалу замовника, якщо інше не встановлено в договорі
№
За неналежну якість матеріалу і устаткування відповідає при виконанні роботи за
договором підряду :
-субпідрядник
-замовник
-підрядник та субпідрядник солідарно
-підрядник
-виробник неякісного матеріалу
№
При виконанні роботи за договором підряду з матеріалу замовника залишки
матеріалу :
-залишаються у підрядника
-залишаються у підрядника в якості розрахунку за виконану роботу
-знищуються, якщо інше не передбачено договором
-повертаються замовнику
-реалізовуються підрядником на правах комісіонера
№
Норми витрат матеріалу, що наданий замовником для виконання робіт за договором
підряду :
-встановлюються підрядником
-не встановлюються
-встановлюються замовником
-встановлюються договором підряду
-визначаються Кабінетом Міністрів України
№
Обов’язок вжиття заходів по збереженню майна, наданого замовником для
виконання договору підряду, лежить на :
-замовнику
-субпідряднику, якщо інше не передбачено договором
-охоронній організації

-підряднику
-власнику матеріалів
№
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання
строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе :
-підрядник
-замовник
-організація, що здійснює охорону об’єкта роботи
-сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі
-субпідрядник, якщо інше не передбачено у договорі
№
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу після
настання строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе :
-підрядник
-сторона, що надала матеріали, якщо інше не встановлено у договорі
-замовник
-власник матеріалів
-сторона, яка пропустила строк прийняття роботи, якщо інше не встановлено у
договорі
№
Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна
встановлюється :
-на розсуд замовника на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні
роботи
-на вимогу підрядника з врахуванням цін, що звичайно застосовуються за аналогічні
роботи
-статутними документами підрядника
-за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи
-відповідно до мінімальних ставок, що затверджуються Кабінетом Міністрів України
№
У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе :
-підрядник
-замовник
-замовник, якщо інше не встановлено законом
-сторона, що надала матеріал для роботи
-підрядник, якщо інше не встановлено законом
№
Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення
приблизного кошторису зобов’язаний :
-виконати договір підряду за свій кошт
-вимагати розірвання договору підряду
-відшкодувати замовнику витрати, пов’язані з перевищенням приблизного кошторису
-виконати договір підряду за ціною встановленою у договорі
-припинити виконання роботи до подальшого розпорядження замовника
№
Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково
або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник :
-має право вимагати оплати роботи у повному обсязі
-має право на відшкодування фактичних витрат
-має право на оплату частини роботи, що була виконана фактично
-не має права вимагати оплати за роботу
-має право вимагати відшкодування завданих збитків
№
В разі невиконання обов’язку замовником по оплаті за виконану роботу, підрядник

має право :
-користуватися результатом виконаної роботи до повного розрахунку з замовником
-передати в оренду результат роботи, з метою покриття витрат на його зберігання
-знищити результат роботи, як такий, що неоплачений замовником
-накласти арешт на результат роботи, а також устаткування, залишок
невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника
-притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного
матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника
№
До вимог щодо неналежної якості роботи за договором підряду щодо будівель та
споруд застосовується позовна давність :
-один рік
-шість місяців
-п’ять років
-за домовленістю сторін
-три роки
№
Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та
прийняття їх замовником :
-кошторис
-робочий проект
-довідка про вартість виконаних робіт
-акт
-технічні умови
№
Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення
будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з
уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а
також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації
здійснюється
-підрядником
-проектувальником
-обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та
архітектури
-замовником
-управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації
№
Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є
:
-підрядник
-управління капітального будівництва місцевої державної адміністрації
-територіальна громада, на території якої здійснюється будівництво
-замовник, якщо інше не передбачено договором
-підрядник і замовник спільно
№
Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду
визначається :
-головним інженером проекту
-головним архітектором проекту
-замовником
-підрядником
-сторонами у договорі
№
Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить :

-підряднику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не
перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни
-замовнику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не
перевищують 5% визначеної у кошторисі ціни
- Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами
-замовнику, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не
перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни
-виконробу, якщо додаткові роботи викликані такими змінами не перевищують 10
відсотків договірної ціни
№
Матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі будівельного підряду
покладається на :
-сторін у рівних частках
-підрядника, якщо інше не встановлено договором
-замовника
-власника земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво
-сторону, що надала матеріали для будівництва
№
Оплата робіт за договором будівельного підряду :
-проводиться до початку виконання будівельних робіт, якщо інший порядок
розрахунків не встановлений за погодженням сторін
-проводиться замовником частинами
-проводиться після спливу гарантійного строку на об’єкт будівництва, якщо інший
порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;
-проводиться після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок
розрахунків не встановлений за погодженням сторін;
-проводиться шляхом виплати підряднику авансу
№
Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо :
-між сторонами досягнуто усної домовленості
-між сторонами досягнуто згоди зі всіх істотних умов договору
-підрядник виконав значну частину роботи
-підрядник фактично приступив до виконання роботи
-підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує
укладення договору
№
За договором побутового підряду робота виконується :
-лише з матеріалу підрядника
-з матеріалу замовника, а на вимогу підрядника – з його матеріалу
-лише з матеріалу замовника
-з матеріалу підрядника, а в разі, коли підрядник не може забезпечити потрібного
матеріалу, -з матеріалу замовника
-з матеріалу підрядника, а за бажанням замовника – з його матеріалу
№
Підрядником у договорі побутового підряду є :
-юридична особа
-будинок побуту
-будь-яка юридична або фізична особа
-відділ побутового населення виконкому місцевої ради
-суб'єкт підприємницької діяльності
№
Замовником у договорі побутового підряду є :
-фізична або юридична особа
-фізична особа або некомерційна юридична особа

-юридична особа
-фізична особа;
-фізична особа-підприємець
№
У роботі, виконаній за договором підряду, можуть бути недоліки :
-матеріальні
-грошові
-грубі
-приховані
-невизначені
-явні
-неналежні
№
Кошторис на виконання роботи може бути :
-фактичним
-невизначеним
-матеріальним
-твердим
-частковим
-повним
-приблизним
№
За договором підряду підрядник зобов’язується виконати роботу :
-на свій розсуд
-за завданням замовника
-на ризик замовника
-на користь субпідрядника
-на свій ризик;
-безоплатно
-за свій рахунок
№
За договором підряду замовник зобов’язується :
-виконати роботу на власний ризик
-організувати умови роботи
-прийняти виконану роботу
-оплатити виконану роботу
-укласти договір з субпідрядником
-надати матеріал і устаткування, необхідні для виконання роботи
-надати аванс підряднику
№
Ціна роботи у договорі підряду включає :
-відшкодування витрат замовника
-плату за виконану роботу підрядником
-витрати на лікування в разі настання нещасного випадку при виконанні робіт
підрядником
-моральну шкоду
-відшкодування витрат підрядника
-проценти
-пеню
№
Якщо підрядником у договорі побутового підряду допущені істотні недоліки в роботі,
виконаній з матеріалу замовника, він має право за своїм вибором :
-вимагати безоплатного усунення недоліків у розумний строк
-вимагати повернення плати у подвійному розмірі

-вимагати відповідного зменшення плати
-вимагати відшкодування його витрат на усунення недоліків
-вимагати повернення плати та вартості переданого матеріалу
-вимагати розірвання договору та відшкодування збитків
-вимагати виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості
№
Особливості договору побутового підряду як різновиду договору підряду :
-договір передбачає виконання певної роботи з переданням її результату
замовникові
-підрядником виступає суб'єкт підприємницької діяльності
-замовником виступає фізична або юридична особа
-робота призначена для задоволення побутових або інших особистих потреб
замовника
-договір є публічним
-робота призначена для задоволення виробничих або інших потреб замовника
-вартість робіт не повинна перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян
№
Виберіть правильні положення, що стосуються оплати роботи в договорі побутового
підряду :
-робота оплачується замовником при укладенні договору
-робота оплачується замовником після закінчення її виконання підрядником
-на вимогу підрядника при укладенні договору йому видається аванс у розмірі до 30
відсотків вартості роботи
-робота оплачується замовником поетапно – по мірі її виконання підрядником за
погодженим сторонами графіком
-за згодою замовника робота може бути ним оплачена частково при укладенні
договору шляхом видачі авансу
-робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником
-за згодою замовника робота може бути ним оплачена в повному обсязі при
укладенні договору
№
До гарантій прав замовника за договором побутового підряду належать :
-право не сплачувати вартість виконаної роботи в разі відмови замовника від
договору
-право змінювати умови договору в односторонньому порядку
-право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг, у разі якщо послуги були
включені до договору з ініціативи підрядника без погодження із замовником
-право звернутися по допомогу до правоохоронних органів
-право подарувати результат роботи третій особі
-право замовника відмовитися у будь-який час до здачі йому роботи від договору
побутового підряду
-право не приймати результат виконаної роботи, якщо у нього немає достатніх коштів
для її оплати
№
За договором побутового підряду робота виконується :
-з матеріалу, що належить підряднику
-лише з матеріалу, що належить замовнику
-за бажанням замовника – з його матеріалу
-лише з матеріалу, що належить підряднику
-з матеріалу вітчизняного виробництва
-з матеріалу, наданого особою, визначеною замовником
-з матеріалу, що належить виконавцеві

№
У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором
побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має
право :
-зі спливом шести місяців від дати попередження передати предмет договору на
зберігання у депозит нотаріуса
-зі спливом двох місяців від дати попередження продати предмет договору
побутового підряду
-зі спливом шести місяців від дати попередження продати предмет договору
побутового підряду
-письмово попередити замовника про продаж предмета договору побутового
підряду
-двічі попередити замовника про продаж предмета договору побутового підряду;
-попередити замовника про продаж предмета договору побутового підряду
-зі спливом двох місяців від дати попередження знищити результат роботи
№
Робота, що виконується за договором побутового підряду:
-пов’язана з наданням соціальних послуг
-призначена для задоволення потреб замовника, що не суперечать закону
-призначена для задоволення потреб замовника, пов’язаних із здійсненням ним
підприємницької діяльності
-призначена для благодійних цілей
-призначена для задоволення побутових потреб замовника
-призначена для задоволення інших особистих потреб замовника
-призначена для задоволення публічних інтересів
№
У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором
побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має
право :
-користуватися результатом виконаної роботи до повного розрахунку з замовником
-передати результат роботи у депозит нотаріуса
-знищити результат роботи, як такий, що неоплачений замовником
-зобов’язати замовника з’явитись за одержанням виконаної роботи
-притримати результат роботи
-вимагати відшкодування
-привласнити результат роботи
№
Основними складовими вихідних даних для виконання проектних робіт є:
-завдання на проектування
-ескізний проект
-робоча документація
-технічні умови
-містобудівні умови та обмеження
-акт про виконані роботи
-дозвіл на виконання будівельних робіт
№
Виберіть правильні положення, що стосуються відповідальності підрядника за
договором будівельного підряду :
-за порушення зобов'язань підрядник сплачує встановлену договором чи законом
неустойку та відшкодовує збитки в частині, не покритій неустойкою
-підрядник відшкодовує замовникові лише реальні збитки
-підрядник несе відповідальність за порушення умов договору, якщо не доведе, якщо
ці порушення сталися не з його вини
-підрядник звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо

об'єкт буде достроково збудований та зданий в експлуатацію
-за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань підрядник сплачує неустойку,
встановлену договором чи законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі
-підрядник несе відповідальність за порушення умов договору, якщо не доведе, якщо
ці порушення сталися внаслідок дії непереборної сили або умислу замовника
-суми неустойки, сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих
робіт, повертаються підрядникові в разі закінчення всіх робіт до встановленого
договором граничного терміну
№
Види робіт, які можуть виконуватися за договором будівельного підряду :
-нове будівництво
-реконструкція споруди
-капітальний ремонт будівлі
-проектування
-інжиніринг
-інженерні вишукування для будівництва
-передпроектні роботи
№
Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору будівельного підряду :
-за договором будівельного підряду підрядником може бути лише юридична особа
-договір будівельного підряду є консенсуальним, двостороннім, безоплатним
договором
-підрядник зобов’язаний здійснювати будівництво та пов’язані з ним будівельні
роботи відповідно до проектно-кошторисної документації
-договір будівельного підряду є реальний, двосторонній, оплатний
-предметом договору будівельного підряду є послуга з будівництва об’єкта
-договір будівельного підряду укладається для здійснення нового будівництва,
капітального ремонту, реконструкції будівель та споруд, виконання будівельномонтажних робіт;
-за договором будівельного підряду замовником може бути лише юридична особа
№
Замовник у договорі будівельного підряду має право відмовитися від прийняття робіт
у разі :
-відступу підрядника від проектно-кошторисної документації
-перевищення витрат по кошторису більше як на 10% від ціни визначеної у договорі
-якщо недоліки виявлені в процесі прийняття робіт не можуть бути усунені
підрядником, замовником або третьою особою
-коли потреба завершення будівництва для замовника втратила актуальність
-виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта для вказаної
в договорі мети
-коли потреба завершення будівництва втратила інтерес для замовника
-коли майновий стан замовника істотно погіршився
№
В разі неповідомлення підрядником замовника у договорі будівельного підряду про
необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторису :
-підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові
роботи
-підрядник позбавляється права вимагати від замовника відшкодування збитків
-підрядник вправі вимагати від замовника відшкодування фактичних витрат
-підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові
роботи, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідні в інтересах замовника;
-підрядник позбавляється ліцензії
-підрядник позбавляється права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не

доведе, що його негайні дії були необхідні в інтересах замовника
-підрядник сплачує замовникові неустойку
№
У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної
сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об'єкта
підрядник :
-має право вимагати відшкодування фактичних витрат, що були понесені при
виконанні договору
-не має права вимагати від замовника оплату витрат, якщо інше не встановлено у
договорі
-має право вимагати оплати повної вартості визначеної у кошторисі ціни договору
-має право вимагати відшкодування частини витрат, які були понесені при виконанні
договору
-не має права вимагати від замовника плати за роботу, якщо інше не встановлено у
договорі
-має право вимагати від замовника плати за роботу, якщо інше не встановлено в
договорі
-зобов’язаний відшкодувати замовникові завдані цим збитки
№
Договір про надання послуг може укладатися на :
-виготовлення речі;
-обробку чи переробку речі;
-ремонт речі;
-зберігання цінностей у банку;
-користування майном;
-вчинення юридичних дій від імені та за рахунок довірителя
-виконання певних робіт
№
Виконавець за договором про надання послуг у разі неможливості виконати договір,
що виникла не з його вини :
-не має права на плату, якщо інше не передбачено договором
-має право на плату в повному обсязі, якщо неможливість виконання договору
виникла з вини замовника
-має право на плату в розмірі фактичних витрат, але не більше двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-має право на розумну плату
-має право на плату в повному обсязі
-має право на плату в подвійному розмірі, якщо неможливість виконання договору
виникла з вини замовника
-має право на відшкодування збитків
№
Виберіть правильні положення щодо покладення виконавцем у договорі про надання
послуг виконання на іншу особу :
-виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу, якщо інше не
передбачено договором
-виконавець звільняється від відповідальності в повному обсязі перед замовником за
порушення договору
-виконавець несе відповідальність перед замовником лише за умисне порушення
зобов’язання іншою особою
-виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу у випадках,
встановлених договором
-виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу
-виконавець залишається відповідальним в повному обсязі перед замовником за
порушення договору

-умова договору, якою виконавець позбавляється права покласти виконання на іншу
особу, є нікчемною
№
До договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК України, належать :
-договір довічного утримання (догляду)
-договір комісії
-договір контрактації
-договір ренти
-договір транспортного експедирування
-договір факторингу
-договір побутового підряду
№
Вкажіть які з перелічених ознак характерні для договору про надання послуг :
-за договором про надання послуг виконавцем може бут лише суб’єкт
підприємницької діяльності
-договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії або
здійснення певної діяльності
-договір про надання послуг може бути лише оплатним
-договір про надання послуг є одностороннім
-послуга, що надається за договором, споживається в процесі її надання
-договір про надання послуг передбачає виготовлення, ремонт, обробку, переробку
речі чи виконання іншої роботи з передачею її результату замовникові
-замовник зобов’язаний оплатити виконавцеві послугу, якщо інше не встановлено
договором
№
В якій формі укладається договір перевезення вантажу?:
-в усній формі
-у письмовій формі, а при перевезенні речей особистого користування та побутового
призначення може укладатися усно
-у письмовій формі, якщо вартість вантажу у 20 і більше разів перевищує розмір
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
-у письмовій формі, а якщо вантажовідправником є фізична особа – підлягає
нотаріальному посвідченню
-у письмовій формі
№
Як називається договір, за яким одна сторона зобов'язується надати другій стороні
за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один
або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу пошти або з іншою
метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам?:
-договір транспортного експедирування
-договір чартеру (фрахтування)
-договір на організацію перевезень
-договір перевезення вантажу
-договір контрактації
№
Договір перевезення транспортом загального користування є :
-попереднім
-змішаним
-безоплатним
-публічним
-реальним
№
Яка позовна давність застосовується до вимог, що випливають із договору
перевезення вантажу :

-спеціальна більш тривала, ніж загальна
-присікальна
-спеціальна скорочена
-загальна
-позовна давність на такі вимоги не поширюється
№
Відповідно до ЗУ «Про залізничний транспорт», перевезення між Україною та
іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі
транспортування -це :
-каботажне перевезення
-пряме змішане сполучення
-непряме міжнародне сполучення
-міжнародне пряме сполучення
-зовнішнє змішане сполучення
№
За прострочення доставлення вантажобагажу залізниця сплачує штраф у розмірі :
-5 відсотків провізної плати за кожну добу
-5 відсотків провізної плати за кожну добу, але не більше 20 відсотків провізної плати
-10 відсотків провізної плати за кожну добу
-10 відсотків провізної плати за кожну добу, але не більше 25 відсотків провізної
плати
-15 відсотків провізної плати за кожну добу
№
За несвоєчасну доставку вантажів (чотири доби і більше) залізниця сплачує штраф у
розмірі :
-5 відсотків провізної плати
-10 відсотків провізної плати
-20 відсотків провізної плати
-30 відсотків провізної плати
-40 відсотків провізної плати
№
Загублені проїзні документи на залізничному транспорті :
-поновлюються начальником станції
-поновлюються начальником поїзда
-поновлюються черговим касиром
-поновлюються провідником вагона
-не поновлюються
№
Пошкоджені проїзні документи на залізничному транспорті :
-поновлюються начальником станції
-поновлюються начальником поїзда
-поновлюються у квиткових касах
-поновлюються провідником вагона
-не поновлюються
№
На залізничному транспорті оформлення у квитковій касі повних та дитячих проїзних
документів, у тому числі електронних, здійснюється :
-із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира з пред’явленого
пасажиром документа, що посвідчує особу
-із внесенням до проїзних документів прізвища пасажира з його слів
-із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира із його слів
-без внесення до проїзних документів прізвища та імені пасажира
-із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи, яка
здійснює оплату проїзного документа

№
Як називаються сторони договору транспортного експедирування?:
-перевізник і клієнт
-експедитор і перевізник
-експедитор і вантажовідправник
-експедитор і клієнт
-експедитор і пасажир
№
Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов’язок
експедитора укласти договір перевезення вантажу
-лише від свого імені
-лише від імені клієнта
-від свого імені або від імені перевізника
-від свого імені або від імені замовника
-від свого імені або від імені клієнта
№
В якій формі укладається договір транспортного експедирування?:
-в усній формі
-в письмовій формі, а якщо клієнтом є фізична особа, то може укладатися усно
-в письмовій формі
-в письмовій формі, а при перевезенні у приміському чи місцевому сполученні може
укладатися усно
-в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню
№
Посадка в поїзд пасажирів, які не встигли придбати проїзні документи в касі :
-не допускається
-допускається у виняткових випадках з дозволу начальника поїзда
-допускається з дозволу провідника вагона за умови наявності вільних місць
-допускається у виняткових випадках з дозволу начальника станції
-допускається з дозволу чергового по вокзалу
№
Транспортно-експедиторські послуги можуть надаватися :
-спеціалізованими підприємствами (організаціями)
-державними спеціалізованими підприємствами (організаціями)
-спеціалізованими підприємствами (організаціями), які отримали ліцензію на
здійснення такого виду діяльності
-спеціалізованими підприємствами (організаціями) та іншими суб’єктами
господарювання
-будь-якими особами
№
Договір транспортного експедирування належить до договорів :
-про виконання робіт
-про організацію перевезень
-про надання послуг юридичного характеру
-про надання послуг фактичного характеру
-про надання послуг фактичного та (або) юридичного характеру
№
За яким договором одна сторона зобов'язується зберігати річ, яка передана їй
другою стороною, і повернути її другій стороні у схоронності? (відповідно до
термінології ЦК України)
-договір схову
-договір зберігання
-договір поклажі

-договір охорони
-договір страхування
№
У якому випадку договором зберігання може бути встановлений обов’язок зберігати
річ, яка буде передана зберігачу в майбутньому?
-у випадку, коли зберігання здійснюється за плату
-при іррегулярному зберіганні
-у випадку, коли на це є письмова згода зберігача
-у випадку, коли зберігання здійснюється професійним зберігачем
-у випадку, коли зберігачем є юридична особа
№
Договір зберігання є публічним у випадку :
-здійснення зберігання професійним зберігачем
-здійснення зберігання юридичними особами публічного права
-здійснення зберігання суб’єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах,
приміщеннях) загального користування
-публічної обіцянки винагороди за зберігання
-здійснення зберігання на підставі розпорядчого акта органу публічної влади
№
Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в
майбутньому, має бути укладений :
-у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню
-у письмовій формі, крім випадків, коли поклажодавцем є фізична особа
-у письмовій формі, а якщо на зберігання передаються речі, визначені родовими
ознаками, то може укладатися усно
-у письмовій формі, якщо вартість прийнятої на зберігання речі у 20 і більше разів
перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
-у письмовій формі
№
У чому полягає особливість відповідальності професійного зберігача за втрату речі?:
-він несе відповідальність у будь-якому випадку
-він несе відповідальність лише при наявності його вини у формі умислу чи грубої
необережності
-він несе відповідальність незалежно від вини
-він несе відповідальність, якщо не доведе, що втрата речі сталася не з його вини
-він несе відповідальність у повному обсязі
№
Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі у випадку :
-якщо доведе, що це сталося не з його вини
-якщо доведе, що це сталося внаслідок вини поклажодавця
-якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку (казусу) чи непереборної сили
-якщо поклажодавець не доведе, що це сталося з вини професійного зберігача
-якщо доведе, що це сталося внаслідок умислу чи грубої необережності
поклажодавця
№
Витрати зберігача на зберігання речі :
-відшкодовуються лише у випадках, якщо сторони при укладенні договору не могли їх
передбачити
-можуть бути включені до плати за зберігання
-відшкодовуються лише у випадках, якщо це передбачено договором
-не відшкодовуються при безоплатному зберіганні
-не відшкодовуються
№
У якому випадку зберігач має право продати річ, передану на зберігання?:

-якщо договір зберігання укладено без визначення строку зберігання
-якщо зберігання здійснюється безоплатно
-якщо має місце зберігання за участю професійного зберігача
-якщо в період дії договору виникла потреба у несенні зберігачем витрат, які сторони
не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати)
-якщо виникли обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття
заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо
№
Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі :
-у будь-якому випадку
-якщо інше не передбачено договором
-якщо ця особа є професійним зберігачем
-якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця і не має можливості
отримати його згоду
-якщо зберігання здійснюється безоплатно
№
На автомобільному транспорті у разі втрати документа на проїзд:
-документ на проїзд поновлюється у квитковій касі
-пасажиру видається начальником автостанції дублікат документа на проїзд
-пасажир до посадки не допускається
-дублікат документа на проїзд не видається
-пасажир може бути допущеним до посадки, якщо серед інших пасажирів є особи, які
можуть підтвердити факт придбання ним документа на проїзд
-вартість документа на проїзд не повертається
-пасажир допускається до посадки на підставі виданої касиром, який здійснював
продаж втраченого документа на проїзд, розписки
№
Виберіть відповіді, в яких правильно зазначено момент, з якого договір перевезення
пасажира автомобільним транспортом вважається укладеним (набирає чинності) :
-договір перевезення пасажира в таксі – з моменту прийняття замовлення
-договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування – з
моменту посадки в автобус
-договір про нерегулярні пасажирські перевезення – з моменту посадки в автобус
-договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування – з
моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду
-договір перевезення пасажира в таксі – з моменту посадки пасажира
-договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування – з
моменту оголошення посадки на рейс
-договір перевезення автобусом на маршруті загального користування пасажира,
який користується правом пільгового проїзду, – з моменту посадки в автобус
№
За правовою природою договір транспортного експедирування є :
-реальним
-попереднім
-двостороннім
-консенсуальним
-договором про виконання робіт
-одностороннім
-договором на користь третьої особи
№
Недотримання письмової форми договору транспортного експедирування :
-має своїм наслідком його нікчемність
-може бути підставою для визнання його недійсним судом за заявою заінтересованої
особи

-не має своїм наслідком його недійсність
-має своїм наслідком визнання його неукладеним
-не позбавляє сторони права доводити в суді факт його укладання за допомогою
письмових доказів
-позбавляє сторони права на судовий захист у випадку порушення зобов’язань за
таким договором
-не тягне жодних правових наслідків
№
Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується :
-договором транспортного експедирування
-єдиним транспортним документом
-кошторисом
-диспашею
-комплектом документів, які відображають шлях прямування вантажу від пункту
відправлення до пункту призначення
-специфікацією
-актом прийому-передачі виконаних робіт
№
Експедитор має право на відшкодування додаткових витрат, що виникли в нього при
виконанні договору транспортного експедирування :
-якщо таких витрат не можна було уникнути
-якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта
-якщо такі витрати не перевищують розміру плати, яка належить експедитору за
договором
-якщо такі витрати не могли бути передбачені сторонами у договорі
-якщо обсяг таких витрат погоджений з клієнтом
-якщо обсяг витрат погоджений з перевізником
-в будь-якому випадку
№
До моменту сплати плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в
інтересах клієнта, експедитор має право :
-не приступати до виконання своїх обов’язків
-в односторонньому порядку розірвати договір
-притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні
-відстрочити виконання своїх обов’язків за договором
-якщо це не порушує прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб
-якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування
-лише за умови, якщо таке право прямо передбачено договором транспортного
експедирування
№
Укладення договору перевезення вантажу може підтверджується складенням :
-акта загальної форми
-накладної
-диспаші
-коносамента
-багажної квитанції
-квитка
-комерційного акта
№
Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею :
-квитанції
-багажної квитанції
-розписки
-накладної

-товарно-транспортної накладної
-квитка
-талона
№
Відповідно до Цивільного кодексу України, пасажир має право зробити у дорозі не
більше одної зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів :
-при наявності поважної причини - не більше ніж на 5 діб
-не більше ніж на 3 доби
-не більше ніж на 15 діб
-в разі хвороби -на весь час хвороби
-в разі тяжкої хвороби -не більше ніж на 20 діб
-в разі хвороби члена сім’ї чи близького родича -не більше ніж на 14 діб
-не більше ніж на 10 діб
№
Договір перевезення пасажира і багажу є :
-договором про виконання робіт
-договором про надання послуг фактичного характеру
-договором про надання послуг юридичного характеру
-змішаним договором
-алеаторним договором
-одностороннім договором
-двостороннім договором
№
Види проїзних документів пасажира при залізничних перевезеннях:
-спеціальні
-повні
-військові
-пільгові
-дорослі
-загальні
-групові
№
Види проїзних документів пасажира при залізничних перевезеннях:
-дитячі
-повні
-службові
-безплатні (безкоштовні)
-дорослі
-студентські
-учнівські
№
У яких випадках залізниця має право відмовити в оформленні проїзних документів:
-поїзд, на який особа бажає оформити квиток, запізнюється більш, ніж на 15 хвилин
-замовник проїзного документа перебуває у стані алкогольного сп’яніння
-замовник проїзного документа не має при собі документа, що посвідчує мету
поїздки
-замовник проїзного документа має при собі ручну поклажу, розміри (вага) якої
перевищують встановлені законодавством норми
-у поїзді немає вільних місць
-замовник проїзного документа має при собі багаж, розміри (вага) якого перевищують
встановлені законодавством норми
-замовник проїзного документа не згоден з умовами Правил перевезення пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

№
Залізниця зобов'язана повідомити одержувача про прибуття вантажу :
-в день прибуття багажу
-або до 18-ої години наступного дня
-або до 12-ої години наступного дня
-не пізніше наступного дня
-в день прибуття вантажу
-в розумний строк
-або протягом трьох діб після прибуття
№
За прострочення доставлення багажу залізниця сплачує штраф у розмірі :
-5 відсотків провізної плати за кожну добу
-10 відсотків провізної плати за кожну добу
-12 відсотків провізної плати за кожну добу
-15 відсотків провізної плати за кожну добу
-але не більше 25 відсотків провізної плати
-але не більше 30 відсотків провізної плати
-але не менше розміру провізної плати
№
Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин :
-при комерційному перевезенні
-при перевезенні комерційними посередниками
-при супроводі вантажу експедитором
-невідповідності кількості місць вантажу натурою з даними, зазначеними у
транспортних документах
-псування, пошкодження вантажу
-повернення залізниці вкраденого багажу
-при простроченні доставки вантажу
№
За договором зберігання можуть бути передані на зберігання :
-майнові права
-інформація
-речі, визначені індивідуальними ознаками
-результати інтелектуальної, творчої діяльності
-речі, визначені родовими ознаками
-роботи
-послуги
№
Договір зберігання є публічним, якщо :
-зберігання здійснюється на безоплатній основі
-зберігання здійснюється за плату
-договір зберігання укладений у письмовій формі
-договір зберігання укладено в усній формі
-зберігання здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності на складах загального
користування
-зберігання здійснюється товарним складом
-зберігання здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності у камерах загального
користування
№
Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в
майбутньому, укладається :
-усно
-в письмовій формі
-в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню

-якщо поклажодавцем є фізична особа
-якщо вартість речі, яка буде передана на зберігання, перевищує 10
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-якщо вартість речі, яка буде передана на зберігання, перевищує 15
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання
№
Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі, прийнятої на
зберігання :
-якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку (казусу)
-якщо поклажодавець не доведе, що це сталося з вини зберігача
-якщо доведе, що це сталося з вини поклажодавця
-якщо доведе, що це сталося не з його вини
-якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили
-якщо доведе, що це сталося внаслідок помилки
-якщо доведе, що це сталося внаслідок грубої необережності поклажодавця
№
Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі, прийнятої на
зберігання :
-якщо доведе, що це сталося внаслідок вини поклажодавця
-якщо доведе, що це сталося внаслідок умислу поклажодавця
-якщо доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи
річ на зберігання не знав і не міг знати
-якщо поклажодавець не доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які
зберігач, приймаючи річ на зберігання, знав або міг знати
-якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили
-якщо негайно повідомить поклаждавцеві про це у письмовій формі
-якщо доведе, що це сталося внаслідок загальної аварії
№
Договір зберігання укладається у письмовій формі :
-якщо сторонами є фізичні особи
-якщо сторонами є юридичні особи
-якщо на зберігання передаються речі, визначені родовими ознаками
-якщо вартість речей, що передаються на зберігання, перевищує 10
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
-якщо на зберігання передаються речі, визначені індивідуальними ознаками
-якщо за договором зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в
майбутньому
-при прийнятті речі на зберігання при пожежі, повені, раптовому захворюванні або за
інших надзвичайних обставин
№
Витрати зберігача на зберігання речі :
-не відшкодовуються при безоплатному зберіганні
-не відшкодовуються, якщо договір зберігання є відплатним
-можуть бути включені до плати за зберігання
-не можуть бути включені до плати за зберігання
-відшкодовуються понад плату, якщо вони є надзвичайними
-відшкодовуються понад плату в будь-якому випадку
-не відшкодовуються
№
Зберігач має право продати річ, передану на зберігання :
-якщо річ пошкоджена
-якщо виникла реальна загроза пошкодження речі
-якщо строк зберігання закінчився

-при іррегулярному зберіганні
-вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо
-якщо він є професійним зберігачем
-якщо зберігання є безоплатним
№
Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі :
-якщо інше не передбачено договором зберігання
-в будь-якому випадку зі згоди іншої особи
-якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця
-якщо поклажодавець не забрав річ після закінчення строку зберігання
-на власний розсуд
-якщо він не має можливості отримати згоду на це поклажодавця
-на її вимогу
№
Предметом договору страхування може бути :
-життя фізичної особи
-працівник
-майнове право
-майновий інтерес, який не суперечать закону і пов’язаний з життям фізичної особи
-пожежа, внаслідок якої знищено житловий будинок
№
Предметом договору страхування може бути :
-майновий інтерес, який не суперечить закону і пов’язаний із правоздатністю фізичної
особи
-майновий інтерес, який не суперечить закону і пов’язаний із працездатністю фізичної
особи
-немайновий інтерес, який не суперечать закону і пов’язаний зі здоров’ям фізичної
особи;
-охоронюваний законом інтерес;
-всі відповіді вірні
№
Предметом договору страхування може бути :
-житловий будинок
-майбутній урожай
-майнова шкода
-майно
-майновий інтерес, який не суперечить закону і пов’язаний з володінням,
користуванням і розпоряджанням майном
№
Предметом договору страхування може бути :
-ядерна шкода
-майновий інтерес, який не суперечить закону і пов’язаний з відшкодуванням шкоди,
заподіяної майну
-спортсмен вищої категорії
-фінансовий ризик
-всі відповіді правильні
№
Предметом договору страхування може бути :
-життя і здоров’я пасажира
-працездатність фізичної особи
-майновий інтерес, який не суперечить закону і пов’язаний з володінням,
користуванням і розпоряджанням майном
-цивільна відповідальність власника наземного транспортного засобу
-всі відповіді правильні

№
У разі недодержання письмової форми договору страхування :
-сторони не мають права посилатися на показання свідків
-договір є нікчемним
-договір може бути визнаний недійсним судом
-договір є неукладеним
-сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань
№
Яка форма договору страхування?:
-може укладатися усно
-укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню
-укладається в письмовій формі
-укладається в конклюдентній формі
-укладається в письмовій формі, а у випадку страхування предметів особистого
користування та побутового призначення може укладатися усно
№
Договір страхування набирає чинності:
-з моменту сплати страхувальником першого страхового платежу, якщо інше не
встановлено договором
-з моменту підписання договору страхування або видачі страхового свідоцтва
(поліса)
-з моменту сплати страховиком страхової виплати, якщо інше не встановлено
договором
-з моменту настання страхового випадку
-з моменту настання страхового ризику
№
Сторонами договору страхування є :
-застрахована особа і страховик
-страхувальник і застрахована особа
-страховик і страхувальник
-страховик, страхувальник і застрахована особа
-страховик, страхувальник, застрахована особа і вигодонабувач
№
Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі:
-якщо договір страхування укладено після настання страхового випадку
-якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу і не сплатив його
протягом 30 робочих днів після пред’явлення страховиком письмової вимоги про
сплату;
-відсутності коштів, необхідних для здійснення страхової виплати
-вчинення страхувальником злочину
-подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про факт настання
страхового випадку
№
Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі:
-одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором
майнового страхування від особи, яка їх завдала
-подання страхувальником неправдивих відомостей
-вчинення страхувальником злочину
-подання страхувальником відомостей про факт настання страхового випадку
-якщо об’єктом договору є майно, що підлягає конфіскації
№
У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати
:
-якщо об’єктом страхування є майно, яке підлягає конфіскації

-вчинення особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину,
що призвів до страхового випадку
-закінчення строку дії договору страхування
-договір страхування укладено після настання страхового випадку
-у випадку смерті застрахованої особи
№
Договір страхування визнається судом недійсним, якщо:
-закінчився строк дії договору
-сторони не досягли згоди щодо усіх його істотних умов
-його укладено після настання страхового випадку
-страхувальник прострочив внесення страхового платежу більш, ніж на 10 робочих
днів
-страхувальник помер або оголошений судом померлим
№
Договір страхування визнається судом недійсним, якщо:
-сторони не дійшли згоди щодо усіх його істотних умов
-страховик безпідставно відмовляється здійснити страхову виплату
-страхувальника-фізичну особу визнано недієздатним після укладення договору
-об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації
-страховий випадок протягом строку дії договору не наступив
№
Страховий ризик – це :
-певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має неминуче настати
-певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності
та випадковості настання
-ризик, пов’язаний з настанням певних негативних майнових наслідків
-подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми
страхувальнику
-ризик невиплати страховиком страхової виплати (страхового відшкодування)
№
Страховий випадок – це :
-випадок, що стався в процесі виконання договору страхування
-певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності
та випадковості настання
-подія, з настанням якої виникає право на відшкодування шкоди
-подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити страхову виплату
-певна подія, з настанням якої виникає право на отримання винагороди за договором
страхування
№
Вкажіть назви сторін договору зберігання:
-зберігач і власник речі
-зберігач і поклажодавець
-зберігальник і поклажодавець
-наймач і поклажодавець
-охоронець і поклажодавець
№
Положення Цивільного кодексу України про який договір застосовуються до договору
про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа:
-договір зберігання
-договір майнового найму (оренди)
-договір банківського сейфа

-договір банківського рахунка
-договір банківського вкладу
№
Положення Цивільного кодексу України про договір застосовуються до договору про
зберігання речі в автоматичних камерах схову:
-договір зберігання
-договір охорони
-договір майнового найму (оренди)
-договір поклажі
-договір підряду
№
Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона :
-перебуває у приміщенні готелю
-перебуває у передпокої готелю
-перебуває на території готелю
-передана працівникам готелю
-є власністю особи, яка проживає у готелі
№
У якому випадку річ вважається такою, що внесена до готелю? :
-якщо вона знаходиться у приміщенні готелю
-якщо вона знаходиться в особи, яка проживає в готелі
-якщо вона знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні
-якщо вона перебуває на території готелю
-якщо вона перебуває у приміщенні готелю або на території готелю
№
За якої умови готель відповідає за втрату коштовностей ?:
-якщо коштовності були окремо передані готелю на зберігання
-якщо коштовності знаходились у спеціально відведеному для особи приміщенні
(номері)
-якщо готель згідний нести таку відповідальність, про що особу повідомляється при її
поселенні
-якщо це 5-ти зірковий готель
-якщо особа при поселенні заявила про наявність у неї коштовностей, про що
робиться відповідна відмітка в документі на поселення
№
Вкажіть організаційно-правові форми, в яких може бути створена юридична особа страховик:
-акціонерне товариство
-товариство з обмеженою відповідальністю
-страхова компанія
-страховий кооператив
-асоціація страховиків
-товариство з додатковою відповідальністю
-приватне підприємство
№
Вкажіть організаційно-правові форми, в яких може бути створена юридична особа страховик:
-товариство з обмеженою відповідальністю
-повне товариство
-страхове бюро
-комантдитне товариство
-страхове товариство
-страхова установа
-страховий агент

№
Що може бути предметом безпосередньої діяльності страховика?:
-лізинг
-фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та
їх управлінням
-консигнаційна діяльність
-перестрахування
-підстрахування
-відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб
-торгово-посередницька діяльність
№
Що може бути предметом безпосередньої діяльності страховика?:
-субстрахування
-лістинг
-капітальне будівництво
-страхування
-перестрахування
-форфейтинг
-франчайзинг
№
Хто визнається страхувальником, відповідно до ЗУ «Про страхування»?:
-банк, який надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності
-фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного
товариства або товариства з додатковою та одержала у встановленому порядку
ліцензію на здійснення страхової діяльності
-юридична особа, яка є страхувальником відповідно до законодавства України
-фізична дієздатна особа, яка уклала із страховиком договір страхування
-фізична особа, в житті якої може наступити подія, яка є страховим випадком
-юридична особа або фізична особа, яка зареєстрована у встановленому порядку як
суб’єкт підприємницької діяльності та здійснює за винагороду посередницьку
діяльність у страхуванні від свого імені
-фізична особа або юридична особа, яка діє від імені та за дорученням страховика і
виконує частину його страхової діяльності
№
Формами страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є :
-страхування у письмовій формі
-медичне страхування
-обов’язкове страхування
-страхування в усній формі
-страхування у формі видачі сертифікатів та полісів
-добровільне страхування
-страхування життя
№
До видів добровільного страхування, відповідно до Закону України «Про
страхування», належать :
-страхування спортсменів вищої категорії;
-страхування інвестицій
-страхування майна, переданого у концесію
-страхування від нещасних випадків
-особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
-страхування здоров’я на випадок хвороби
-особисте страхування медичних працівників (крім тих, які працюють у бюджетних
установах) на випадок інфікування вірусом СНІД при виконанні ними службових
обов’язків

№
До видів добровільного страхування, відповідно до Закону України «Про
страхування», належать:
-страхування майна від вогневих ризиків;
-страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
-авіаційне страхування цивільної авіації
-страхування здоров’я на випадок хвороби
-страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів
-страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини
-страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
№
До видів обов’язкового страхування, відповідно до Закону України «Про
страхування», належать :
-страхування майна від вогневих ризиків
-страхування здоров’я на випадок хвороби
-страхування від нещасних випадків
-страхування вантажів та багажу
-страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів)
-авіаційне страхування цивільної авіації
-особисте страхування медичних працівників (крім тих, які працюють у бюджетних
установах) на випадок інфікування вірусом СНІД при виконанні ними службових
обов’язків.
№
До видів обов’язкового страхування, відповідно до Закону України «Про
страхування», належать:
-страхування майна від вогневих ризиків
-страхування кредитів
-страхування інвестицій
-страхування судових витрат
-страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
-пенсійне страхування
-особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
№
В яких випадках річ вважається такою, що внесена до готелю?:
-якщо вона пронесена через вхід до готелю
-якщо вона перебуває в транспортному засобі особи, яка проживає у готелі
-якщо вона передана працівникам готелю
-якщо вона знаходиться у передпокої готелю
-якщо вона знаходиться в приміщенні готелю
-якщо вона знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні
-якщо вона знаходиться на території готелю
№
Назвіть складські документи, які видає товарний склад на підтвердження прийняття
товару:
-складська квитанція
-складський сертифікат
-складська накладна
-просте складське свідоцтво
-складне складське свідоцтво

-подвійне складське свідоцтво
-потрійне складське свідоцтво
№
З яких частин складається подвійне складське свідоцтво?:
-заставна
-варант (заставне свідоцтво)
-заставна облігація
-складське свідоцтво
-складський опціон
-іпотечне свідоцтво
-складська квитанція
№
Вкажіть відповіді, у яких правильно вказані можливі визначення складських свідоцтв:
-правовстановлюючий документ про право власності на товарний склад
-товаророзпорядчий складський документ на пред’явника, що посвідчує право
власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі
-іменний товаророзпорядчий складський документ, що посвідчує право його
держателя зберігати товар на сертифікованому складі
-іменний товаророзпорядчий складський документ, що посвідчує право власності на
товар, який зберігається на сертифікованому складі
-документ, що підтверджує відносини позики між товарним складом та особою, яка
вправі отримувати товар з цього складу
-технічний паспорт товарного складу
-іпотечний цінний папір, який засвідчує право застави на товар, що зберігається на
товарному складі
№
У яких відповідях зазначені правильні положення щодо подвійного складського
свідоцтва?:
-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного
свідоцтва (заставної)
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право
розпоряджатися товаром, що зберігається на сертифікованому складі
-таке свідоцтво є іменним
-таке свідоцтво виписується на пред’явника.
-частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися тільки разом в
порядку відступлення права вимоги (цесії)
-частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо
за передавальними написами
-таке свідоцтво не може бути передане поклажодавцем іншій особі
№
У яких відповідях зазначені правильні положення щодо подвійного складського
свідоцтва?:
-таке свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва
(варанта)
-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного
свідоцтва (індосаменту)
-таке свідоцтво виписується на пред’явника
-володілець заставної частини подвійного складського свідоцтва (заставного
свідоцтва) має лише право застави на товар
-таке свідоцтво може бути видане будь-яким товарним складом
-таке свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав
сертифікат про відповідність надання послуг зі зберігання
-таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав

ліцензію на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального
користування
№
Зобов’язання сторін за договором складського зберігання, за загальним правилом,
припиняються з моменту :
-передання поклажодавцем простого чи подвійного складського свідоцтва іншій
особі
-погашення простого складського свідоцтва
-видачі поклажодавцеві складського свідоцтва
-погашення подвійного складського свідоцтва
-вчинення на складському свідоцтві передавального напису (індосаменту)
-повідомлення поклаждавця про зміну умов зберігання
-порушення сторонами своїх зобов’язань за договором складського зберігання
№
Вкажіть випадки, коли товар не може бути прийнятий на зберігання за договором
складського зберігання:
-товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва
-за результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики
товару виявились гіршими від тих, що заявлені
-товар не має належної ліквідності та попиту на ринку
-документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні
-товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання
-товар подано в упакуванні, не обумовленому сторонами договору складського
зберігання.
-товаром є речі, визначені родовими ознаками
№
Вкажіть випадки, коли товар не може бути прийнятий на зберігання за договором
складського зберігання:
-товар має особливі властивості та потребує спеціальних умов його зберігання
-зберігання товару потребує спеціальних умов, які сертифікований склад не в змозі
забезпечити
-товар не має належної ліквідності та попиту на ринку
-товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва
-товар має властивості, що становлять небезпеку для оточення
-товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання.
-за результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики
товару виявились гіршими від тих, що заявлені.
№
Вставте пропущені словосполучення з наступної норми Закону України «Про
сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» : У разі, якщо
володілець простого складського свідоцтва має намір передати товар у заставу, … ,
а замість нього … та вносить відповідні зміни в … :
-він укладає договір застави
-просте складське свідоцтво повинно бути погашене
-сертифікований склад видає подвійне складське свідоцтво
-сертифікований склад видає заставне свідоцтво
-сертифікований склад видає боргову розписку
-реєстр складських свідоцтв
-договір складського зберігання
№
Виберіть правильні положення щодо передавального напису простого складського
свідоцтва:
-здійснюється на окремому документі -індосаменті
-повинен бути безумовним

-повинен бути бланковим
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є
невід'ємною частиною відповідного свідоцтва
-не може бути іменним
-може бути бланковим
-зроблений фізичною особою, повинен бути нотаріально посвідчений
№
Виберіть правильні положення щодо передавального напису простого складського
свідоцтва:
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на окремому документі (алонжі)
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є
невід’ємною частиною відповідного свідоцтва
-переносить усі права, що випливають із простого складського свідоцтва.
-повинен бути бланковим.
-не може бути бланковим
-повинен бути «на пред’явника»
-може бути іменним або «на пред’явника»
№
Чим може посвідчуватися факт укладення договору страхування?:
-випискою із страхового реєстру
-договором страхування, укладеним у письмовій формі
-видачею страхового поліса
-видачею страхового векселя
-сплатою франшизи
-складанням диспаші
-настанням страхового випадку
№
Чим може посвідчуватися факт укладення договору страхування?:
-видачею довідки встановленої форми
-складанням аварійного сертифіката (акта)
-видачею страхового свідоцтва
-видачею страхового сертифіката
-складанням комерційного акта
-видачею страхової розписки
-договором страхування, укладеним у письмовій формі
№
Чим може посвідчуватися факт укладення договору страхування?:
-видачею страхового свідоцтва
-настанням страхового випадку
-видачею страхового поліса
-видачею страхової суми
-зверненою до конкретного страховика заявою страхувальника про укладення
договору страхування, прийнятою страховиком
-видачею страхового сертифіката
-видачею страхової облігації
№
На підтвердження прийняття товару може бути видано один із таких складських
документів:
-складська квитанція
-жетон
-складський жетон
-подвійне складське свідоцтво
-складський поліс

-просте складське свідоцтво
-розписка про прийняття товару на зберігання
№
Вставте пропущені словосполучення з наступної норми Закону України «Про
сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» : У разі, якщо
володілець простого складського свідоцтва має намір передати товар у заставу, … ,
а замість нього … та вносить відповідні зміни в … :
-він укладає договір застави
-просте складське свідоцтво повинно бути погашене
-він передає просте складське свідоцтво за передавальним нарисом у заставу
-сертифікований склад видає подвійне складське свідоцтво
-сертифікований склад видає боргову розписку
-договір складського зберігання
-реєстр складських свідоцтв
№
Виберіть правильні законодавчі положення щодо передавального напису простого
складського свідоцтва :
-повинен бути безумовним
-повинен бути здійснений у бездокументарній формі
-повинен бути бланковим
-не може бути бланковим
-не може бути іменним
-може бути бланковим
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є
невід’ємною частиною відповідного свідоцтва
№
Виберіть правильні законодавчі положення щодо передавального напису простого
складського свідоцтва:
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є
невід’ємною частиною відповідного свідоцтва
-оформляється окремим документом (варантом)
-переносить усі права, що випливають із простого складського свідоцтва
-не може бути бланковим
-повинен бути «на пред’явника»
-може бути іменним або «на пред’явника»
-передавальний напис може бути повним або частковим
№
Виберіть правильні законодавчі положення щодо передавального напису простого
складського свідоцтва:
-повинен бути здійснений у бездокументарній формі.
-повинен відповідати вимогам, що передбачені законодавством для відступлення
права вимоги (цесії)
-повинен бути ордерним
-повинен бути нотаріально посвідченим
-не може бути бланковим
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є
невід’ємною частиною відповідного свідоцтва
-повинен бути нічим не обумовлений
№
Вкажіть організаційно-правові форми, в яких може бути створена юридична особа страховик :
-у формі повного товариства
-у формі товариства з обмеженою відповідальністю
-у формі товариства з додатковою відповідальністю

-у формі асоціації страховиків
-у формі приватного підприємства
-у формі страхової групи
-у формі акціонерного товариства
№
Що може бути предметом безпосередньої діяльності страховика?:
-брокерська діяльність на ринку цінних паперів
-фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та
їх управлінням
-фінансовий лізинг
-перестрахування
-форфейтинг
-посередницька діяльність на ринку нерухомості
-страхування
№
Якими складськими документами, відповідно до Цивільного кодексу України, може
бути підтверджено прийняття товару на зберігання?
-складським ваучером
-складською квитанцією
-одинарним складським свідоцтвом
-подвійним складським свідоцтвом
-простим складським свідоцтвом
-варантом
-борговою розпискою
№
Виберіть правильні положення щодо подвійного складського свідоцтва :
-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного
свідоцтва (індосаменту)
-таке свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва
(варанта)
-таке свідоцтво є іменним
-таке свідоцтво виписується на пред’явника
-таке свідоцтво є ордерним
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право
розпоряджатися товаром, що зберігається на сертифікованому складі
-частини такого свідоцтва можуть передаватися іншій особі тільки разом
№
Права володільця простого складського свідоцтва, передбачені Законом України
«Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»:
-право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом.
-право передати товар у заставу
-право передати це свідоцтво в заставу
-право передати товар у заставу за умови погашення простого складського свідоцтва
та одержання замість нього подвійного складського свідоцтва
-право отримувати роялті
-право отримувати комісійну винагороду
-право оплатити сертифікованому складу вартість послуг із зберігання згідно з
договором складського зберігання
№
Права володільця простого складського свідоцтва, передбачені Законом України
«Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» :
-право передати товар у заставу
-право забрати товар із сертифікованого складу після закінчення строку його
зберігання

-право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом.
-право передати це свідоцтво в заставу
-право оплатити сертифікованому складу вартість послуг із зберігання згідно з
договором складського зберігання
-право отримувати додаткову винагороду за те, що товар протягом усього строку
його зберігання на складі не передавався іншим особам
-право отримувати комісійну винагороду
№
Правомочності володільця подвійного складського свідоцтва, передбачені Законом
України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»:
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від
заставного свідоцтва, вправі розпоряджатися товаром
-володілець складської частини, відокремленої від заставного свідоцтва, вправі
забрати товар із сертифікованого складу після закінчення строку його зберігання
-приймати участь у торгах по продажу товару
-володілець складської частини вправі передати товар у заставу
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право
розпоряджатися товаром
-володілець заставного свідоцтва має лише право застави на товар
-володілець складського свідоцтва вправі отримувати дивіденди
№
Правомочності володільця подвійного складського свідоцтва, передбачені Законом
України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»:
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від
заставного свідоцтва, вправі розпоряджатися товаром
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право
розпоряджатися товаром
-володілець заставного свідоцтва має лише право застави на товар
-володілець складської частини, відокремленої від заставного свідоцтва, вправі
забрати товар із сертифікованого складу після закінчення строку його зберігання
-володілець складської частини вправі передати товар у заставу
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від
заставного свідоцтва, має право вимагати видачі товару або його частини із
сертифікованого складу
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від
заставного свідоцтва, має право розпоряджатися цим свідоцтвом лише зі згоди
заставодержателя.
№
Виберіть правильні положення щодо форми договору зберігання, згідно із Цивільним
кодексом України:
-договір зберігання між юридичними особами укладається в письмовій формі
-договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в
письмовій формі
-договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в
майбутньому, має бути укладений в письмовій формі
-письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на
зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем
-договір зберігання за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню
-договір зберігання підлягає нотаріальному посвідченню
-прийняття речі на зберігання підтверджується лише свідченнями свідків
№
Виберіть правильні положення щодо форми договору зберігання, згідно із Цивільним
кодексом України:
-договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в

письмовій формі
-договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в
майбутньому, має бути укладений в письмовій формі
-письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на
зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем
-договір зберігання за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню
-договір зберігання підлягає нотаріальному посвідченню
-прийняття речі на зберігання при пожежі, повені або за інших надзвичайних
обставин може підтверджуватися свідченнями свідків
-договір зберігання речей особистого користування та побутового призначення може
укладатися усно
№
Якими складськими документами, відповідно до Цивільного кодексу України, може
бути підтверджено прийняття товару на зберігання?:
-складською облігацією
-потрійним складським свідоцтвом
-подвійним складським свідоцтвом
-простим складським свідоцтвом
-складським коносаментом
-складським полісом
-складською квитанцією
№
Виберіть правильні положення щодо форми договору страхування:
-договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно
-договір страхування життя може укладатися усно
-договір страхування укладається в письмовій формі
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового
свідоцтва
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового
векселя
-у разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є
нікчемним
-у разі недодержання письмової форми договору страхування сторони при
доказуванні факту його укладення не можуть посилатися на показання свідків
№
Виберіть правильні положення щодо форми договору страхування:
-договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового
сертифіката
-договір страхування нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового
поліса
-договір страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів підлягає реєстрації в органах ДАІ МВС України
-договір страхування укладається в письмовій формі
-у разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є
нікчемним

