
№ 701 

Примусове списання (стягнення) коштів, що знаходяться на рахунках суб’єктів 

підприємницької діяльності допускається:  

- за рішенням суду;  

- за рішенням державної служби;  

- за рішенням нотаріуса;  

- за рішенням третейського суду;  

- за рішенням органу державної податкової служби. 

№ 702 

Основними видами господарських зобов’язань є:  

- майново-організаційні;  

- організаційно-господарські;  

- деліктні;  

- внутрішньогосподарські;  

- внутрішньо-майнові. 

№ 703 

Строк протягом якого оферент зобов’язаний пропозицією (офертою) щодо укладення 

господарського договору:  

- 15 дні;  

- 5 днів;  

- 3 днів;  

- місяць.  

- 20 днів; 

№ 704 

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до господарського договору, зобов’язана 

розглянути його протягом:  

- місяць;  

- 20 днів;  

- 5 днів;  

- 15 днів;  

- 10 днів. 

№ 705 

Сторона господарського договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання 

договору, повідомляє другу сторону про результати її розгляду:  

- у 20-тиденний строк після одержання пропозиції;  

- у 20-тиденний строк після розгляду пропозиції;  

- у 15-тиденний строк після одержання пропозиції;  

- у 10-тиденний строк після розгляду пропозиції;  

- у 10-тиденний строк після одержання пропозиції. 

№ 706 

Якщо в договорі поставки строк його дії не визначений, він вважається укладеним на:  

- 1 рік;  

- 6 місяців;  

- 2 роки;  

- 3 роки;  

- 5 років. 



№ 707 

До майново-господарських зобов’язань належать:  

- внутрішньогосподарські;  

- деліктні;  

- внутрішньо-майнові;  

- господарські договірні.  

- майново-організаційні; 

№ 708 

Цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин 

при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити 

певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а 

управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку, це 

зобов’язання:  

- внутрішньогосподарські;  

- майново-організаційні;  

- внутрішньо-майнові;  

- майново-господарські;  

- організаційно-господарські. 

№ 709 

Господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю 

між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в 

силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну 

управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена 

сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку, це 

зобов’язання:  

- внутрішньо-майнові;  

- майново-господарські;  

- внутрішньогосподарські;  

- організаційно-господарські;  

- майново-організаційні. 

№ 710 

За яким договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше 

одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний 

господарський договір на умовах, передбачених цим договором?  

- цивільно-правовим договором;  

- господарським договором;  

- основним договором;  

- попереднім договором;  

- майново-господарським договором. 

№ 711 

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не 

пізніше ___________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний 

господарський договір на умовах, передбачених цим:  

- 6 місяців;  

- 5 років;  

- 2 років;  

- 1 року;  

- 3 років. 



№ 712 

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у ________ строк, але не 

пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний 

господарський договір на умовах, передбачених цим договором:  

- шестимісячний строк;  

- піврічний строк;  

- невизначений строк;  

- певний строк;  

- місячний строк. 

№ 713 

Істотними умовами господарського договору є:  

- сторони договору;  

- тара і упаковка;  

- відповідальність сторін;  

- номенклатура;  

- форма договору; 

№ 714 

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з :  

- реклами;  

- протоколу про наміри;  

- угоди про наміри;  

- попереднього договору;  

- примірного договору. 

№ 715 

Специфічний засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань, шляхом 

письмового підтвердження банком, іншою кредитною установою, страховою організацією 

про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у 

письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у 

ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному 

підтвердженні :  

- кредитна гарантія;  

- страхова гарантія;  

- страховий поліс;  

- банківська гарантія;  

- банківська порука. 

№ 716 

За договором контрактації сільськогосподарської продукції, виробник повинен не пізніш 

як за ______ до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і 

строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, та погодити 

календарний графік її здачі :  

- 20 днів;  

- 5 днів;  

- 10 днів;  

- 15 днів;  

- 30 днів. 

№ 717 

Основними видами господарських зобов’язань є:  



- майново-організаційні;  

- внутрішньо-організаційні;  

- деліктні;  

- внутрішньогосподарські;  

- внутрішньо-майнові;  

- майново-господарські;  

- організаційно-господарські. 

№ 718 

За невиконання зобов'язання щодо приймання сільськогосподарської продукції, за 

договором контрактації сільськогосподарської продукції, безпосередньо у виробника 

контрактант зобов’язаний:  

- відшкодувати повну вартість неприйнятої продукції;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 10-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 15-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- відшкодувати повну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції;  

- відшкодувати повну вартість швидкопсувної неприйнятої продукції;  

- відшкодувати завдані виробникові збитки;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 5-ти відсотків неприйнятої продукції. 

№ 719 

За невиконання зобов'язання щодо приймання сільськогосподарської продукції, за 

договором контрактації сільськогосподарської продукції, безпосередньо у виробника 

контрактант зобов’язаний:  

- відшкодувати повну вартість неприйнятої продукції;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 20-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 35-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- відшкодувати повну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції;  

- відшкодувати повну вартість швидкопсувної неприйнятої продукції;  

- відшкодувати завдані виробникові збитки;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 5-ти відсотків неприйнятої продукції. 

№ 720 

Проведення аудиту є обов’язковим для:  

- державних підприємств;  

- комунальних некомерційних підприємств;  

- перевірки фінансового стану засновників повних товариств;  

- перевірки фінансового стану засновників командитних товариств;  

- перевірки фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями;  

- емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на 

здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;  

- усіх суб’єктів господарювання. 

№ 721 

Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо 

прийняття товару на товарний склад посвідчене:  

- свідоцтвом;  

- спеціальним складським свідоцтвом;  

- векселем;  

- іменним складським свідоцтвом;  

- заставне свідоцтво;  



- подвійним складським свідоцтвом;  

- простим складським свідоцтвом. 

№ 722 

Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо 

прийняття товару на товарний склад посвідчене:  

- складним свідоцтвом;  

- спеціальним складським свідоцтвом;  

- заставною;  

- складським свідоцтвом на пред’явника;  

- заставне свідоцтво;  

- подвійним складським свідоцтвом;  

- простим складським свідоцтвом. 

№ 723 

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у _________________, 

але не пізніше _________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний 

господарський договір на умовах, передбачених цим договором:  

- трьохрічного строку;  

- шестимісячний;  

- піврічного строку;  

- невизначений;  

- місячний строк;  

- певний строк;  

- річного строку; 

№ 724 

Істотними умовами господарського договору є :  

- сторони договору;  

- відповідальність сторін;  

- тара і упаковка;  

- форма договору;  

- асортимент;  

- номенклатура;  

- кількість. 

№ 725 

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з:  

- протоколу про наміри;  

- примірного договору;  

- угоди про наміри;  

- реклами;  

- рішення суду;  

- попереднього договору;  

- державного замовлення. 

№ 726 

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у ________, але 

_________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський 

договір на умовах, передбачених цим договором:  

- піврічного строку;  

- невизначений строк;  



- не раніше трьохрічного строку;  

- не пізніше шестимісячного строку;  

- місячний строк;  

- не пізніше річного строку;  

- певний строк. 

№ 727 

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з:  

- адміністративного правопорушення;  

- протоколу про наміри;  

- угоди про наміри;  

- примірного договору;  

- оферти;  

- попереднього договору;  

- публічної оферти. 

№ 728 

Гарантійний строк експлуатації за договором поставки обчислюється:  

- від дня випуску виробу, але не пізніше одного року з дня одержання виробу покупцем 

(споживачем);  

- від дня випуску виробу в експлуатацію, але не пізніше трьох років з дня одержання 

виробу покупцем;  

- щодо виробів народного споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, – 

протягом чотирнадцяти днів з дня роздрібного продажу речі, якщо інше не передбачено 

стандартами, технічними умовами або договором;  

- від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше чотирнадцяти днів з дня 

одержання виробу покупцем;  

- від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше трьох років з дня одержання 

виробу покупцем;  

- від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня одержання 

виробу покупцем (споживачем);  

- щодо виробів народного споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, – з дня 

роздрібного продажу речі, якщо інше не передбачено стандартами, технічними умовами 

або договором. 

№ 729 

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з:  

- на підставі закону;  

- примірного договору;  

- протоколу про наміри;  

- угоди про наміри;  

- попереднього договору;  

- публічної оферти;  

- рішення суду;  

- державного замовлення;  

- типового договору. 

№ 730 

За невиконання зобов'язання щодо приймання сільськогосподарської продукції, за 

договором контрактації сільськогосподарської продукції, безпосередньо у виробника 

контрактант зобов’язаний:  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 5-ти відсотків неприйнятої продукції;  



- сплатити виробнику штраф у розмірі 10-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 15-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- сплатити виробнику штраф у розмірі 20-ти відсотків неприйнятої продукції;  

- відшкодувати повну вартість неприйнятої продукції;  

- відшкодувати повну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції;  

- відшкодувати завдані виробникові збитки;  

- відшкодувати повну вартість швидкопсувної неприйнятої продукції;  

- відшкодувати подвійну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції. 

№ 731 

Вставте пропущені слова у наступне законодавче положення: «З моменту ____________до 

орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу 

підприємства, його структурного підрозділу щодо такого майна підприємству 

________________здійснювати купівлю, продаж, передачу, ________, надання в 

безоплатне користування, ___________майна, придбання _________паперів, одержання 

кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень за останні три роки» -  

- надходження;  

- відправлення;  

- забороняється;  

- дозволяється;  

- вимагається;  

- обмін;  

- списання;  

- цінних;  

- грошових. 

№ 732 

Попередній договір повинен містити умови про:  

- якість;  

- форму договору;  

- порядок розрахунків;  

- відповідальність сторін;  

- ціну;  

- строк укладення основного договору;  

- строк дії основного договору;  

- номенклатуру;  

- найменування продукції, робіт, послуг іноземною мовою. 

№ 733 

Попередній договір повинен містити умови про:  

- предмет договору;  

- доокомплектацію продукції, робіт, послуг;  

- форму договору;  

- відповідальність сторін;  

- доупаковку продукції, робіт, послуг;  

- строк укладення основного договору;  

- кількість продукції, робіт, послуг;  

- строк дії основного договору;  

- найменування сторін іноземною мовою. 

№ 734 

Істотними умовами господарського договору оренди є:  



- порядок використання амортизаційних відрахувань;  

- орендна плата без врахування індексації;  

- вартість майна без врахування індексу інфляції;  

- відповідальність сторін;  

- склад і вартість майна з урахуванням її індексації;  

- строк, на який укладається договір оренди;  

- орендна плата з урахуванням її індексації;  

- відновлення орендованого майна;  

- розмір ренти. 

№ 735 

Істотними умовами господарського договору оренди є:  

- умови повернення майна;  

- вартість майна без врахування індексу інфляції;  

- орендна плата без врахування індексації;  

- плата за укладення договору оренди;  

- порядок використання амортизаційних відрахувань;  

- об’єкт оренди;  

- відновлення орендованого майна;  

- умови викупу майна;  

- порядок нарахування амортизаційних відрахувань. 

№ 736 

Господарський договір оренди припиняється у разі:  

- за взаємною згодою сторін;  

- за рішенням Фонду державного майна України;  

- на вимогу орендаря;  

- на вимогу орендодавця;  

- закінчення строку, на який його було укладено;  

- викупу (приватизації) об'єкта оренди;  

- ліквідації суб'єкта господарювання – орендаря;  

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;  

- за рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України. 

№ 737 

Господарський договір оренди припиняється у разі:  

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;  

- за рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України;  

- ліквідації суб’єкта господарювання – орендодавця;  

- у разі припинення права власності орендаря;  

- за рішенням суду;  

- закінчення строку, на який його було укладено;  

- викупу об’єкта оренди;  

- ремонту об'єкта оренди;  

- на вимогу орендодавця. 

№ 738 

Істотні умови агентського договору:  

- умови і розмір винагороди комерційному агентові;  

- умови і розмір винагороди комерційному довірителю;  

- порядок припинення виконання комерційним агентом посередницьких послуг;  

- плата за укладення договору;  



- строк дії договору;  

- сфера, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг;  

- права та обов'язки сторін;  

- санкції у разі порушення сторонами умов договору;  

- вартість майна з врахуванням індексу інфляції. 

№ 739 

Істотними умовами господарського договору є:  

- номенклатура продукції, робіт, послуг;  

- найменування продукції, робіт, послуг іноземною мовою;  

- форма договору;  

- упаковка продукції, робіт, послуг;  

- найменування сторін;  

- строк договору;  

- асортимент продукції, робіт, послуг;  

- кількість продукції, робіт, послуг;  

- відповідальність сторін. 

№ 52 

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку 

діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність 

покупця в цілях, не пов’язаних з :  

-особистим використанням;  

-комерційним використанням;  

-виробничим використанням;  

-сімейним використанням;  

-підприємницьким використанням;  

-торговельним використанням;  

-домашнім використанням. 

№ 53 

За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник 

сільськогосподарської продукції зобов’язується :  

-оплатити вироблену сільськогосподарську продукцію;  

-виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію;  

-перевозити визначену договором сільськогосподарську продукцію;  

-зберігати визначену договором сільськогосподарську продукцію;  

-передати визначену договором сільськогосподарську продукцію у власність 

заготівельнику;  

-передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в заставу заготівельнику;  

-передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в користування 

заготівельнику. 

№ 54 

До договору контрактації застосовуються :  

-положення про договір на виробництво сільськогосподарської продукції;  

-положення договору сільськогосподарської кооперації;  

-загальні положення про купівлю-продаж;  

-положення про договір роздрібної купівлі-продажу;  

-положення про договір поставки;  

-положення про договір застави;  

-положення про договір зберігання. 



№ 56 

Сторонами за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу є :  

-постачальник;  

-продавець;  

-покупець;  

-споживач (абонент);  

-одержувач;  

-підприємець;  

-замовник. 

№ 57 

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

споживач (абонент) зобов’язується :  

-оплачувати вартість прийнятих ресурсів;  

-прийняти енергетичні та інші ресурси;  

-дотримуватись передбаченого договором режиму використання приєднаної мережі;  

-не передавати енергетичні та інші ресурси іншим споживачам;  

-економно використовувати енергетичні та інші ресурси;  

-виконувати вказівки постачальника;  

-забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. 

№ 58 

За договором поставки покупець зобов’язується :  

-передати товар;  

-зберігати товар;  

-прийняти товар;  

-оглянути товар;  

-сплатити за товар певну грошову суму;  

-використовувати товар за цільовим призначенням;  

-надати взамін інший товар. 

№ 67 

Державним замовником за державним контрактом може виступати :  

-Верховна Рада України;  

-місцева рада;  

-Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;  

-комунальне підприємство;  

-обласна державна адміністрація;  

-виконавчий комітет місцевої ради;  

-міністерство;  

-державне підприємство;  

-Київська міська державна адміністрація. 

№ 68 

Державні замовлення на поставку продукції є обов’язковими для таких виконавців 

державного замовлення :  

-комунальних підприємств;  

-державних підприємств;  

-акціонерних товариств, у статутному капіталі яких контрольний пакет акцій належить 

державі;  

-товариств з обмеженою відповідальністю, у статутному фонді яких частка держави 



складає не більше 5 відсотків;  

-підприємств з іноземними інвестиціями;  

-змішаних підприємств;  

-монополістів на відповідному ринку продукції;  

-комерційних підприємств;  

-державних установ та організацій. 

№ 69 

Угода вважається біржовою, якщо вона в сукупності відповідає таким ознакам :  

-є договором купівлі-продажу, поставки та обміну;  

-схвалена радою біржі;  

-підписана в приміщенні біржі;  

-її предметом є товар, допущений до обігу на біржі;  

-не суперечить інтересам біржі;  

-однією із сторін угоди є біржа;  

-її сторонами є члени біржі;  

-посвідчена нотаріально;  

-вона зареєстрована на біржі не пізніше наступного дня за днем її укладення. 

№ 81 

За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

споживач (абонент) зобов’язується :  

-оплачувати вартість прийнятих ресурсів;  

-прийняти енергетичні та інші ресурси;  

-дотримуватись передбаченого договором режиму використання приєднаної мережі;  

-не передавати енергетичні та інші ресурси іншим споживачам;  

-економно використовувати енергетичні та інші ресурси;  

-виконувати вказівки постачальника;  

-забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання;  

-забезпечити своєчасність постачання ресурсів;  

-попередити постачальника про обсяг необхідних ресурсів. 

№ 85 

Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, 

за винятком:  

-речей, які продаються як партія товару;  

-капітальних активів;  

-наземного транспортного засобу;  

-судна;  

-літального апарата;  

-майна, яке відчужується з податкової застави;  

-майна, яке відчужується як конфісковане відповідно до закону;  

-транспортного засобу;  

-житлового будинку. 

№ 87 

Зміст біржової угоди не підлягає розголошенню за винятком:  

-митних зборів;  

-найменування товару;  

-кількості товару;  

-валюти платежів;  

-страхування;  



-умов поставки товару;  

-ціни товару;  

-строку виконання;  

-місця виконання. 

№ 90 

Інформацію про зміст біржової угоди може бути надано тільки на письмову вимогу :  

-органам безпеки;  

-незалежним оцінювачам;  

-національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг;  

-судам;  

-органам з контролю за цінами;  

-органам прокуратури;  

-органам внутрішніх справ;  

-нотаріусам;  

-аудиторським органзаціям. 

№ 101 

В якій формі укладається договір найму транспортного засобу :  

-в усній формі;  

-у письмовій формі;  

-підлягає нотаріальному посвідченню;  

-підлягає державній реєстрації;  

-підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. 

№ 102 

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи :  

-укладається в усній формі;  

-укладається у визначеній за домовленістю сторін формі;  

-підлягає державній реєстрації;  

-підлягає нотаріальному посвідченню;  

-підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. 

№ 1030 

За договором найму транспортного засобу екіпаж, який обслуговує транспортний засіб :  

-здійснює управління транспортним засобом;  

-зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані у зв’язку із втратою або пошкодженням 

транспортного засобу;  

-здійснює технічну експлуатацію транспортного засобу;  

-здійснює страхування транспортного засобу;  

-зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням 

транспортного засобу.  

-не здійснює управління транспортним засобом;  

-укладає від свого імені договори перевезення орендованим транспортним засобом. 

№ 1040 

За договором найму транспортного засобу наймач зобов’язаний :  

-підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані;  

-користуватися транспортним засобом;  

-здійснювати страхування транспортного засобу;  

-укладати договори перевезення з третіми особами;  

-укладати від свого імені договори перевезення;  



-негайно повернути транспортний засіб на першу вимогу наймодавця;  

-нести витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою 

податків та інших платежів. 

№ 1050 

За договором найму транспортного засобу екіпаж транспортного засобу зобов’язаний 

відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо :  

-вони суперечать умовам використання транспортного засобу;  

-вони суперечать моральним поглядам наймодавця;  

-вони суперечать умовам договору найму;  

-вони суперечать моральним засадам суспільства;  

-вони можуть бути небезпечними для транспортного засобу;  

-вони суперечать моральним поглядам екіпажу;  

-вони можуть бути небезпечними для держави. 

№ 10620 

Визначте правильні законодавчі положення щодо найму транспортного засобу :  

-предметом договору найму транспортного засобу не можуть бути наземні самохідні 

транспортні засоби;  

-предметом договору найму транспортного засобу можуть бути наземні самохідні 

транспортні засоби;  

-сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для 

забезпечення нормального використання транспортного засобу;  

-сторони можуть домовитися про надання наймачем наймодавцеві комплексу послуг для 

забезпечення нормального використання транспортного засобу;  

-наймач має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення;  

-наймач не має права без згоди наймодавця укладати від свого імені договори 

перевезення;  

-витрати на утримання екіпажу несе наймодавець;  

-наймодавець зобов’язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному 

стані;  

-страхування транспортного засобу здійснюється наймачем. 

№ 107 

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму 

будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право :  

-користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному наймачеві;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, але належить 

наймодавцеві;  

-користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму;  

-розпорядження земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму. 

№ 108 

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму 

будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право :  

-користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному наймачеві;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, але належить 



наймодавцеві;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму;  

-користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму;  

-розпорядження земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму. 

№ 1090 

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди одночасно з правом найму 

будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право :  

-користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному наймачеві;  

-користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, але належить 

наймодавцеві;  

-користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму;  

-розпорядження земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму;  

-розпорядження земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму. 

№ 110 

Якщо розмір земельної ділянки у договорі найму будівлі або іншої капітальної споруди не 

визначений, наймачеві надається право користування :  

-земельною ділянкою, на якій знаходяться будівля чи споруда, та тією, що прилягає до 

будівлі чи споруди загальною площею 0,1 га;  

-земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, площею 0,01 га;  

-земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному 

наймачеві;  

-усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець;  

-користування земельною ділянкою, яка не прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, 

необхідному для досягнення мети найму. 

№ 12820 

Об'єктами оренди землі є :  

-земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності;  

-земельні ділянки, що перебувають у власності юридичних осіб;  

-надра;  

-земельні ділянки, що перебувають у колективній власності;  

-земельні ділянки, що перебувають у власності громадян;  

-земельні ділянки, що перебувають у власності народу України;  

-континентальний шельф;  

-ґрунти;  

-земельні ділянки, що перебувають у державній власності. 

№ 1290 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є :  

-селищні ради в межах повноважень, визначених законом;  



-міські ради в межах повноважень, визначених законом;  

-сільські ради в межах повноважень, визначених законом;  

-громадяни;  

-юридичні особи;  

-обласні ради в межах повноважень, визначених законом;  

-Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. 

№ 1300 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних 

громад, є :  

-міські ради в межах повноважень, визначених законом;  

-юридичні особи, уповноважені місцевою радою;  

-обласні ради в межах повноважень, визначених законом;  

-сільські, ради в межах повноважень, визначених законом;  

-районні ради в межах повноважень, визначених законом;  

-селищні, ради в межах повноважень, визначених законом;  

-Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом. 

№ 1310 

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є :  

-районні державні адміністрації;  

-обласні державні адміністрації;  

-Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;  

-районні ради в межах повноважень, визначених законом;  

-обласні ради в межах повноважень, визначених законом;  

-Сімферопольська міська державна адміністрація;  

-Київська міська рада. 

№ 13220 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо оренди земельної ділянки :  

-орендована земельна ділянка може передаватися орендарем у суборенду без зміни 

цільового призначення за письмовою згодою орендодавця;  

-частина орендованої земельної ділянки може передаватися орендарем у суборенду без 

зміни цільового призначення за письмовою згодою орендодавця;  

-якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо 

своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка може бути передана в 

суборенду;  

-якщо протягом двох місяців орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо 

своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка може бути передана в суборенду.  

-орендована земельна ділянка може передаватися орендарем у суборенду із зміною 

цільового призначення, якщо на це є дозвіл місцевої ради;  

-орендована земельна ділянка може передаватися орендарем у суборенду без зміни 

цільового призначення за письмовою згодою орендаря;  

-орендована земельна ділянка може передаватися орендарем у суборенду без зміни 

цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди;  

-якщо протягом двох тижнів орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо 

своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка може бути передана в суборенду.  

-якщо протягом одного місяця орендодавець усно не повідомить про свою згоду чи 

заперечення, орендована земельна ділянка може бути передана в суборенду. 

№ 13320 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо оренди земельної ділянки :  



-умови договору суборенди земельної ділянки не повинні суперечити договору оренди 

земельної ділянки;  

-умови договору суборенди земельної ділянки не повинні обмежуватися умовами 

договору оренди земельної ділянки;  

-строк суборенди може перевищувати строк, визначений договором оренди землі;  

-за згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально;  

-договір суборенди земельної ділянки обов’язково посвідчується нотаріально;  

-у разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки 

припиняється;  

-договір суборенди земельної ділянки не підлягає державній реєстрації;  

-передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси 

підприємств комунальної власності, забороняється;  

-передача в суборенду земельних ділянок забороняється. 

№ 13420 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо оренди земельної ділянки :  

-ризик випадкового пошкодження об'єкта оренди несе орендар, якщо інше не передбачено 

договором оренди землі;  

-ризик випадкового знищення об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не 

передбачено договором оренди землі;  

-у разі прострочення строків передачі об'єкта оренди ризик його випадкового 

пошкодження у цей період несе орендар;  

-у разі прострочення строків передачі об'єкта оренди ризик його випадкового знищення у 

цей період несе орендодавець;  

-у разі прострочення строків передачі об'єкта оренди ризик його випадкового знищення у 

цей період несе сторона, яка допустила прострочення його передачі;  

-земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду в разі згоди 

заставодержателя;  

-передача в оренду земельної ділянки є підставою для припинення обмежень та інших 

прав третіх осіб на цю земельну ділянку;  

-об'єкт, який передається в оренду, повинен бути застрахованим на період дії договору 

оренди землі;  

-об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на період дії договору 

оренди землі. 

№ 137 

Типова форма договору оренди землі затверджується :  

-Держкомземом;  

-місцевою радою;  

-Кабінетом Міністрів України;  

-виконавчим комітетом місцевої ради;  

-Президентом України. 

№ 13820 

Істотними умовами договору оренди землі є :  

-умови повернення земельної ділянки орендарю;  

-страхування об’єкта оренди;  

-об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);  

-орендна плата;  

-умови збереження стану об'єкта оренди;  

-строк дії договору суборенди;  

-форс-мажор;  



-умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;  

-відповідальність сторін. 

№ 13920 

Невід'ємною частиною договору оренди землі є :  

-умови збереження стану об'єкта оренди;  

-акт приймання-передачі об'єкта оренди;  

-орендна плата;  

-план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;  

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  

-акт про повернення об’єкта оренди;  

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її 

використанні;  

-акт страхування об’єкта оренди;  

-проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом. 

№ 14020 

Невід'ємною частиною договору оренди землі є :  

-акт приймання-передачі об'єкта оренди;  

-умови збереження стану об'єкта оренди;  

-орендна плата;  

-план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;  

-акт про повернення об’єкта оренди;  

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її 

використанні;  

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  

-акт страхування об’єкта оренди;  

-проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом. 

№ 142 

Розгляд заяви про надання земельної ділянки в оренду проводяться у порядку, 

встановленому :  

-Законом України „Про землю”;  

-Земельним кодексом України;  

-Цивільним кодексом України;  

-Законом України „Про порядок надання земельної ділянки в оренду”;  

-Законом України „Про оренду державного і комунального майна”. 

№ 1430 

Істотними умовами договору оренди державного та комунального майна є :  

-найменування сторін;  

-термін, на який укладається договір оренди;  

-форс-мажор;  

-підписи сторін;  

-порядок використання амортизаційних відрахувань;  

-умови передання об’єкта в суборенду;  

-умова про те, що на відносини сторін поширюється дія Закону України „Про оренду 

державного та комунального майна”. 

№ 145 

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

:  



-10 років;  

-20 років;  

-30 років;  

-40 років;  

-50 років. 

№ 146 

В якій формі може справлятися орендна плата за договором оренди землі ?  

-натуральній;  

-грошовій;  

-відробітковій;  

-змішаній (поєднання вищезазначених форм);  

-всі відповіді правильні. 

№ 1470 

Орендна плата за земельні ділянки справляється :  

-у грошовій формі;  

-виключно у натуральній формі;  

-виключно у грошовій формі;  

-у відробітковій формі;  

-виключно у змішаній формі;  

-виключно у відробітковій формі;  

-у натуральній формі. 

№ 1480 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо зміни орендної плати за договором 

оренди землі :  

-орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, які передані в оренду для 

сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки;  

-орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо 

орендодавець продав об’єкт оренди без згоди орендаря;  

-орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо 

орендодавець продав об’єкт оренди;  

-орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, які передані в оренду для 

сільськогосподарського використання, переглядається один раз на два роки;  

-орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан 

орендованої земельної ділянки погіршився з вини орендаря;  

-орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних 

осіб, переглядається за згодою сторін;  

-орендна плата за земельні ділянки державної власності, які передані в оренду для 

сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки. 

№ 14920 

За договором оренди землі орендодавець має право вимагати від орендаря :  

-здійснювати будівництво меліоративних систем;  

-використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;  

-дотримання екологічної безпеки землекористування;  

-збереження родючості ґрунтів;  

-не перешкоджати третім особам користуватися земельною ділянкою;  

-продукцію і доходи;  

-здійснювати будівництво водогосподарських споруд;  



-дотримання режиму водоохоронних зон;  

-своєчасного внесення орендної плати. 

№ 15020 

За договором оренди землі орендодавець зобов'язаний :  

-передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору 

оренди;  

-при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію 

прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;  

-не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною 

ділянкою;  

-приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди 

землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;  

-у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки 

державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу 

державної податкової служби.  

-відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта 

оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;  

-попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в 

процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля;  

-у десятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки 

державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу 

державної податкової служби;  

-своєчасно вносити орендарю орендну плату. 

№ 15120 

Орендар земельної ділянки має право :  

-за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку 

виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди;  

-самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;  

-за усною згодою орендодавця закладати багаторічні насадження;  

-здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця 

будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем;  

-без згоди орендодавця закладати багаторічні насадження;  

-за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку 

жилі будинки;  

-вносити орендодавцеві орендну плату;  

-отримувати продукцію і доходи;  

-здійснювати в установленому законодавством порядку за усною згодою орендодавця 

будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем. 

№ 15220 

Орендар земельної ділянки зобов'язаний :  

-дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення;  

-приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди 

землі;  

-своєчасно вносити орендодавцеві орендну плату;  

-закладати багаторічні насадження;  

-зводити в установленому законодавством порядку жилі будинки;  

-зводити в установленому законодавством порядку нежилі будинки;  



-отримувати продукцію і доходи;  

-виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому законом або договором оренди землі;  

-у десятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки 

державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу 

державної податкової служби. 

№ 15320 

Об'єктами оренди державного чи комунального майна є :  

-цілісні майнові комплекси підприємств;  

-цілісні майнові комплекси структурних підрозділів - філій, цехів, дільниць;  

-нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);  

-інше окреме індивідуально визначене майно підприємств;  

-майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації);  

-цілісні майнові комплекси державних підприємств, що здійснюють діяльність, 

передбачену ч.1 ст.4 Закону України "Про підприємництво";  

-цілісні майнові комплекси казенних підприємств;  

-цілісні майнові комплекси структурних підрозділів казенних підприємств, що 

здійснюють діяльність, передбачену ч.1 ст. 4 Закону України "Про підприємництво";  

-об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають 

приватизації відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного 

майна". 

№ 15420 

Об'єктами оренди державного чи комунального майна не можуть бути :  

-об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають 

приватизації відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного 

майна";  

-цілісні майнові комплекси структурних підрозділів - філій, цехів, дільниць;  

-нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);  

-майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації);  

-цілісні майнові комплекси державних підприємств, що здійснюють діяльність, 

передбачену ч.1 ст.4 Закону України "Про підприємництво";  

-цілісні майнові комплекси казенних підприємств;  

-цілісні майнові комплекси структурних підрозділів казенних підприємств, що 

здійснюють діяльність, передбачену ч.1 ст. 4 Закону України "Про підприємництво";  

-окреме індивідуально визначене майно підприємств;  

-цілісні майнові комплекси підприємств. 

№ 1550 

Орендодавцями державного майна є :  

-регіональні відділення Фонду державного майна України;  

-комунальні підприємства;  

-органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим;  

-Фонд державного майна України,  

-органи, уповноважені органами місцевого самоврядування;  

-державні підприємства;  

-приватні підприємства з державною часткою у статутному фонді. 



№ 1560 

Орендодавцями комунального майна є :  

-Фонд державного майна України;  

-комунальні підприємства;  

-Фонд комунального майна України;  

-регіональні відділення Фонду державного майна України;  

-місцеві державні адміністрації;  

-державні підприємства;  

-органи, уповноважені органами місцевого самоврядування здійснювати управлінські 

функції. 

№ 1570 

Фонд державного майна України, його регіональні відділення можуть виступати 

орендодавцями щодо наступного майна :  

-майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;  

-цілісних майнових комплексів підприємств, що є державною власністю;  

-майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України;  

-структурних підрозділів підприємств, що є державною власністю;  

-нерухомого майна, що є комунальною власністю;  

-цілісних майнових комплексів будь-яких підприємств;  

-майна, що належить до майнового комплексу галузевих академій наук. 

№ 1580 

Органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном, можуть 

виступати орендодавцями щодо наступного майна :  

-майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України;  

-цілісних майнових комплексів підприємств, що є комунальною власністю;  

-структурних підрозділів підприємств, що є комунальною власністю;  

-нерухомого майна, що є комунальною власністю;  

-цілісних майнових комплексів будь-яких підприємств;  

-майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі 

приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;  

-майна, що належить до майнового комплексу галузевих академій наук. 

№ 15920 

Державні підприємства можуть виступати орендодавцями щодо наступного майна :  

-будь-якого нерухомого майна, що є державною власністю;  

-будь-якого окремого індивідуально визначеного майна підприємства іншого, крім 

нерухомого;  

-з дозволу Фонду Державного майна України щодо структурних підрозділів підприємств 

та нерухомого майна, що перевищує площу 300 кв. м.;  

-окремого індивідуально визначеного майна підприємства, загальна площа якого 

становить 200 кв. м.;  

-окремого індивідуально визначеного майна підприємства, загальна площа якого 

становить 100 кв. м.;  

-нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство;  

-нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 300 кв. м на одне підприємство;  

-структурних підрозділів підприємств, що є державною власністю;  

-з дозволу Фонду Державного майна України щодо структурних підрозділів підприємств 

та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв. м. 



№ 16020 

Комунальні підприємства можуть виступати орендодавцями щодо наступного майна :  

-будь-якого окремого індивідуально визначеного майна підприємства, іншого крім 

нерухомого;  

-окремого індивідуально визначеного майна підприємства, загальна площа якого 

становить 200 кв. м.;  

-окремого індивідуально визначеного майна підприємства, загальна площа якого 

становить 100 кв. м.;  

-нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство;  

-нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 300 кв. м на одне підприємство;  

-структурних підрозділів підприємств, що є державною власністю;  

-будь-якого нерухомого майна, що є державною власністю;  

-з дозволу органів, уповноважених органами місцевого самоврядування управляти 

майном, щодо структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна, що перевищує 

площу 200 кв. м.;  

-з дозволу органів, уповноважених органами місцевого самоврядування управляти 

майном, щодо структурних підрозділів підприємств та нерухомого майна, що перевищує 

площу 300 кв. м. 

№ 1610 

Орендарями комунального майна можуть бути :  

-виключно юридичні особи;  

-господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його 

структурного підрозділу;  

-юридичні особи;  

-виключно фізичні особи - підприємці;  

-органи державної влади;  

-об’єднання громадян, які не набули статусу юридичної особи;  

-органи місцевого самоврядування. 

№ 162 

За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства від двох або 

більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається :  

-на вибір орендодавця;  

-залежно від того, хто швидше подав заяву;  

-шляхом проведення аукціону;  

-на конкурсних засадах;  

-в порядку визначеному орендодавцем. 

№ 1630 

У передачі в оренду об'єктів державного і комунального майна може бути відмовлено, 

якщо :  

-орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав, перелічених у законі;  

-не було прийнято рішення про приватизацію підготовку цих об'єктів;  

-орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з 

благодійною організацією;  

-об'єкт не включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних 

інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи місцевих органів влади;  

-трудовий колектив не дає згоду на передачу майна в оренду;  

-орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на виділення структурного 

підрозділу підприємства;  



-орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з 

громадською організацією. 

№ 16420 

Істотними умовами договору оренди державного і комунального майна є :  

-об'єкт оренди;  

-термін, на який укладається договір суборенди;  

-орендна плата з урахуванням її індексації;  

-порядок оплати амортизаційних відрахувань;  

-відновлення суборендованого майна та умови його повернення;  

-забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія 

тощо;  

-порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;  

-обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;  

-всі відповіді правильні. 

№ 1650 

Договір оренди державного і комунального майна вважається укладеним з моменту :  

-нотаріального посвідчення договору;  

-затвердження Кабінетом Міністрів України;  

-реєстрації у Фонді державного майна України;  

-передачі об’єкта оренди орендарю;  

-державної реєстрації договору;  

-підписання тексту договору;  

-досягнення згоди щодо усіх істотних умов. 

№ 166 

Строк договору оренди державного чи комунального майна :  

-становить 5 років;  

-становить 10 років;  

-становить 20 років;  

-становить 50 років;  

-визначається за згодою сторін. 

№ 16720 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо оренди державного чи комунального 

майна :  

-строки внесення орендної плати визначаються орендодавцем;  

-строки внесення орендної плати визначаються у договорі;  

-строки внесення орендної плати визначаються орендарем;  

-орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків 

господарської діяльності;  

-орендар звільняється від внесення орендної плати, якщо він не отримав очікуваного 

прибутку від використання орендованого майна;  

-орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату залежно від наслідків 

господарської діяльності;  

-річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства не 

може перевищувати 20 % вартості орендованого майна;  

-річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства не 

може перевищувати 10 % вартості орендованого майна;  

-річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства не 

може перевищувати вартості орендованого майна. 



№ 168 

Передача у суборенду цілісних майнових комплексів підприємств, що передані у 

користування за договором оренди державного чи комунального майна :  

-дозволяється зі згоди Фонду державного майна України;  

-забороняється;  

-дозволяється;  

-дозволяється зі згоди Антимонопольного комітету України;  

-дозволяється, але не більше як на 5 років. 

№ 169 

Якщо інше не встановлено договором оренди, ризик випадкової загибелі чи пошкодження 

об'єкта оренди державного чи комунального майна несе :  

-обидві сторони;  

-орендар;  

-Фонд державного майна України;  

-орендодавець;  

-особа, винна у загибелі чи пошкодженні об'єкта оренди. 

№ 1700 

Договір оренди державного чи комунального майна припиняється в разі :  

-банкрутства орендодавця;  

-невнесення орендарем орендної плати;  

-закінчення строку, на який його було укладено;  

-невикористання орендарем орендованого майна;  

-приватизації об'єкта оренди орендарем;  

-загибелі об'єкта оренди;  

-всі відповіді правильні. 

№ 17120 

Вставте пропущені законодавчі положення в порядку зростання номерів правильних 

відповідей : „За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або 

зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у __________ майно, що 

належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої 

домовленості із лізингоодержувачем (__________), або майно, спеціально придбане 

лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 

лізингоодержувачем специфікацій та умов (__________), на певний строк і за встановлену 

плату (__________)”:  

-прямий лізинг;  

-власність;  

-лізингодавець;  

-орендодавець;  

-непрямий лізинг;  

-лізингоодержувач;  

-орендар;  

-користування;  

-лізингові платежі. 

№ 172 

Визначення якого поняття наводиться нижче : „Одна сторона (лізингодавець) передає або 

зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що 

належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої 

домовленості із лізингоодержувачем”:  



-оперативний лізинг;  

-лізинг;  

-прямий лізинг;  

-непрямий лізинг;  

-фінансовий лізинг. 

№ 173 

Визначення якого поняття наводиться нижче: „Одна сторона (лізингодавець) передає або 

зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, 

спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов”:  

-лізинг;  

-прямий лізинг;  

-непрямий лізинг;  

-фінансовий лізинг;  

-оперативний лізинг. 

№ 1740 

Предметом договору лізингу може бути :  

-річ, визначена індивідуальними ознаками;  

-підприємство як єдиний майновий комплекс;  

-будь-яка річ;  

-неспоживна річ;  

-споживна річ;  

-річ, визначена родовими ознаками;  

-річ, віднесена законом до основних фондів. 

№ 1750 

Не можуть бути предметом договору лізингу :  

-транспортні засоби;  

-річ, віднесена законом до основних фондів;  

-промислове обладнання;  

-неспоживна річ;  

-річ, визначена індивідуальними ознаками;  

-земельні ділянки;  

-інші природні об'єкти. 

№ 176 

Спеціальним законодавчим актом, який визначає загальні правові та економічні засади 

фінансового лізингу, є :  

-Закон України „Про фінансовий лізинг”;  

-Цивільний кодекс України;  

-Закон України „Про лізинг”;  

-Господарський кодекс України;  

-постанова КМУ „Про фінансовий лізинг”. 

№ 177 

Юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу 

лізингоодержувачу – це :  

-покупець;  

-лізинг;  

-лізингодавець;  



-попередній лізингоодержувач;  

-постачальник. 

№ 178 

Фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом 

лізингу від лізингодавця – це :  

-лізинг;  

-покупець;  

-наступний лізингодавець;  

-лізингоодержувач;  

-постачальник. 

№ 179 

В якій формі повинен бути укладений договір фінансового лізингу :  

-підлягає нотаріальному посвідченню;  

-в усній формі;  

-підлягає державній реєстрації;  

-у письмовій формі;  

-підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. 

№ 18020 

Відповідно до закону істотними умовами договору лізингу є :  

-страхування предмету лізингу;  

-предмет лізингу;  

-розмір амортизаційних відрахувань;  

-розмір лізингових платежів;  

-строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу 

(строк лізингу);  

-виконання зобов’язань;  

-інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди;  

-порядок здійснення лізингодавцем нагляду за станом предмета лізингу;  

-обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки лізингового майна. 

№ 181 

Вставте пропущені слова: „Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу 

в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо 

прострочення передачі предмета лізингу становить більше __________, за умови, що 

договором лізингу не передбачено іншого строку”:  

-30 днів;  

-1 місяця;  

-10 днів;  

-20 днів;  

-1 року. 

№ 1820 

Вставте пропущені законодавчі положення в порядку зростання номерів правильних 

відповідей: „Лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати 

__________ від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі __________, якщо 

лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та 

прострочення сплати становить більше __________”:  

-20 днів;  

-відшкодування моральної шкоди;  



-відшкодування збитків;  

-повернення предмета лізингу ;  

-виконавчого напису нотаріуса;  

-рішення суду;  

-30 днів. 

№ 183 

У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи 

відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу :  

-залишаються у лізингодавця;  

-належать спільно новому власнику предмета лізингу та лізингодавцеві;  

-переходять до нового власника предмета лізингу;  

-переходять до лізингоодержувача;  

-припиняються. 

№ 18420 

За договором лізингу лізингодавець має право :  

-вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових зобов'язань за договором 

сублізингу безпосередньо йому в разі невиконання чи прострочення виконання грошових 

зобов'язань лізингоодержувачем за договором лізингу;  

-інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;  

-здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом 

лізингу та його утримання;  

-відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його 

утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або 

договором;  

-у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що 

відповідає його призначенню та умовам договору;  

-вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та 

договору;  

-стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на 

підставі виконавчого напису нотаріуса;  

-прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі 

закінчення строку користування предметом лізингу;  

-попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості предмета лізингу, 

що можуть становити небезпеку для здоров'я лізингоодержувача. 

№ 1850 

За договором лізингу лізингодавець зобов’язаний :  

-відшкодовувати лізингоодержувачу витрати, пов’язані з використанням предмета 

лізингу;  

-попередити третіх осіб про відомі йому особливі недоліки предмета лізингу, що можуть 

становити небезпеку для здоров'я лізингоодержувача;  

-у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що 

відповідає його призначенню та умовам договору;  

-інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;  

-своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета 

лізингу;  

-вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та 

договору;  

-прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу. 



№ 1860 

За договором лізингу лізингоодержувач має право :  

-забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;  

-вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом 

та договором лізингу випадках;  

-прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов 

договору;  

-обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і 

доручити вибір третій особі;  

-відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає умовам договору;  

-вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або 

неналежним виконанням умов договору лізингу;  

-сплачувати лізингові платежі. 

№ 1870 

За договором лізингу лізингоодержувач зобов'язаний :  

-усно повідомляти лізингодавця про всі випадки виявлення несправностей предмета 

лізингу;  

-прийняти предмет лізингу;  

-сплачувати лізингові платежі;  

-користуватися предметом лізингу відповідно до своїх інтересів;  

-підтримувати предмет лізингу у справному стані;  

-не надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу;  

-всі відповіді правильні. 

№ 1880 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо договору лізингу :  

-лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу, без згоди 

лізингодавця;  

-з моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового 

знищення предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено 

договором;  

-лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лізингу в його 

користуванні повинен підтримувати його у справному стані;  

-з моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового 

знищення предмета лізингу переходить до лізингодавця, якщо інше не встановлено 

договором;  

-лізингодавець протягом усього часу перебування предмета лізингу в його користуванні 

повинен підтримувати його у справному стані;  

-лізингоодержувач не має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу;  

-лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу, лише за 

згодою лізингодавця. 

№ 189 

Суб’єктом лізингу є :  

-лізингодавець;  

-наймач;  

-орендар;  

-третя особа;  

-наймодавець. 



№ 2230 

Право платника безстрокової ренти на відмову від договору можливе :  

-у випадку досягнення сторонами згоди;  

-у випадку знищення майна, переданого під виплату ренти;  

-за умови повного розрахунку після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем 

ренти письмової відмови платника від договору;  

-у випадку зміни стану здоров’я одержувача ренти;  

-інші важливі обставини, які ускладнюють виконання договору. 

№ 2240 

Форма договору ренти :  

-усна;  

-письмова;  

-письмова з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією;  

-письмова з нотаріальним посвідченням;  

-у будь-якій формі на вибір сторін. 

№ 24020 

Вкажіть, у яких відповідях правильно вказані можливі форми ренти :  

-виконання робіт або надання послуг;  

-сплата аліментів;  

-зарахування зустрічної вимоги за зобов’язанням;  

-виплата грошей;  

-відступлення майнових прав;  

-передання речей;  

-дотації та субсидії. 

№ 24120 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у таких 

випадках :  

-платник порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти;  

-платник прострочив виплату ренти на один місяць;  

-платник прострочив виплату ренти на один рік;  

-у платника змінилось сімейне становище;  

-вартість майна, переданого одержувачем, збільшилась;  

-платник визнаний неплатоспроможним;  

-одержувач вимагає збільшення рентних платежів, а платник не згоден. 

№ 24220 

Положення яких договорів поширюються до відносин сторін щодо передання майна у 

договорі ренти :  

-міни;  

-довічного утримання;  

-послуг;  

-підряду;  

-купівлі-продажу;  

-управління майном;  

-дарування. 

№ 24320 

Забезпечення виплати ренти здійснюється :  

-закладом;  



-страхуванням майна;  

-виплатою завдатку;  

-одержувач ренти у разі передання земельної ділянки або іншого нерухомого майна 

набуває право застави на майно;  

-накладенням заборони;  

-платник ренти вправі відчужувати майно лише за згодою одержувача ренти;  

-встановленням обов’язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх 

обов’язків. 

№ 24420 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти :  

-якщо сторони домовились про це;  

-якщо платник прострочив її виплату більше як на 6 місяців;  

-якщо платник прострочив її виплату більше як на 1 рік;  

-якщо платник прострочив її виплату менше як на 1 рік;  

-платник визнаний неплатоспроможним;  

-якщо платник виплатив меншу суму ренти, визначеної договором;  

-в інших випадках, встановлених договором ренти. 

№ 27480 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо 

:  

-платник ренти не сплатив одержувачі ренти проценти за прострочення виплати ренти;  

-платник ренти не сплатив одержувачеві ренти пеню за прострочення виплати ренти;  

-у разі випадкового знищення нерухомого майна, переданого під виплату ренти;  

-платник порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти;  

-платник ренти прострочив її виплату більш як на два місяці;  

-платник ренти визнаний неплатоспроможним;  

-виникли обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ренти у розмірі і в 

строки, що встановлені договором;  

-платник ренти прострочив її виплату більш як на один рік;  

-існують інші підстави розірвання договору, передбачені договором ренти. 

№ 27580 

Які положення стосуються договору ренти ?  

-рента може виплачуватися лише у грошовій формі;  

-договір ренти укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;  

-одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо 

платник ренти прострочив її виплату більш як на два роки;  

-одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору, якщо платник 

ренти не сплатив пеню за прострочення виплати ренти;  

-договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній 

реєстрації;  

-платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти;  

-рента виплачується після закінчення кожного календарного місяця, якщо інше не 

встановлено договором;  

-платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за 

згодою одержувача ренти;  

-платник ренти за договором зобов'язаний періодично виплачувати одержувачеві ренту. 

№ 27680 

Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо 



:  

-платник ренти не сплатив одержувачі ренти проценти за прострочення виплати ренти;  

-платник ренти не сплатив одержувачеві ренти пеню за прострочення виплати ренти;  

-у разі випадкового знищення нерухомого майна, переданого під виплату ренти;  

-платник порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти;  

-платник ренти прострочив її виплату більш як на два місяці;  

-платник ренти визнаний неплатоспроможним;  

-виникли обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ренти у розмірі і в 

строки, що встановлені договором;  

-платник ренти прострочив її виплату більш як на один рік;  

-існують інші підстави розірвання договору, передбачені договором ренти. 

№ 3010 

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується 

позовна давність :  

-шість місяців;  

-десять років;  

-три роки;  

-один рік;  

-чотирнадцять днів. 

№ 3030 

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. 

№ 3040 

Робота за договором підряду виконується :  

-завжди з матеріалу підрядника;  

-з матеріалу субпідрядника;  

-з матеріалу замовника;  

-з матеріалу підрядника, якщо інше не встановлено в договорі;  

-усі відповіді правильні. 

№ 3050 

За неналежну якість матеріалу і устаткування відповідає при виконанні роботи за 

договором підряду :  

-субпідрядник;  

-замовник;  

-підрядник та субпідрядник солідарно;  

-підрядник;  

-виробник неякісного матеріалу. 

№ 3060 

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. 

№ 3070 

Норми витрат матеріалу, що наданий замовником для виконання робіт за договором 

підряду :  

-встановлюються підрядником;  

-встановлюються нормативними документами;  

-встановлюються замовником;  

-встановлюються договором підряду;  

-визначаються Кабінетом Міністрів України 

№ 3080 

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;  

-власник матеріалів. 

№ 3090 

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. 

№ 3100 

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. 

№ 3110 

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;  

-жодна відповідь не є правильною. 

№ 3120 

У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе :  

-підрядник, якщо інше не передбачено договором;  



-замовник, якщо інше не встановлено у договорі;  

-замовник, якщо інше не встановлено законом;  

-сторона, що надала матеріал для роботи;  

-підрядник, якщо інше не встановлено законом. 

№ 3130 

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. 

№ 3140 

Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або 

закінчення роботи стало неможливим без вини сторін підрядник :  

-підрядник має право вимагати оплату роботи у повному обсязі;  

-має право на фактичне відшкодування витрат;  

-має право на оплату частини роботи, що була виконана фактично;  

-не має права вимагати оплати за роботу;  

-жодна відповідь не є правильною. 

№ 3150 

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. 

№ 3160 

До вимог щодо неналежної якості роботи будівництва будівель та споруд за договором 

підряду застосовується позовна давність :  

-один рік;  

-шість місяців;  

-п’ять років;  

-за домовленістю сторін;  

-три роки. 

№ 3170 

Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх 

замовником :  

-кошторис;  

-робочий проект;  

-довідка про вартість виконаних робіт;  

-акт;  

-технічні умови. 



№ 3180 

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 здійснює :  

-підрядником;  

-проектувальником;  

-обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та 

архітектури;  

-замовником;  

-управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації. 

№ 3190 

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. 

№ 3200 

До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, побудованих за договором підряду, 

застосовується позовна давність :  

-шість місяців;  

-десять років;  

-один рік;  

-чотирнадцять днів;  

-три роки. 

№ 3210 

Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду 

визначається :  

-органами місцевого самоврядування;  

-установчими документами;  

-замовником;  

-стороною, що надала матеріали;  

-сторонами у договорі. 

№ 3220 

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;  

-головному архітектору проекту;  

-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. 

№ 3230 

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. 

№ 3240 

Оплата робіт за договором будівельного підряду :  

-проводиться до початку виконання будівельних робіт;  

-проводиться замовником по частинам;  

-проводиться після спливу гарантійного терміну на об’єкт будівництва, якщо інший 

порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;  

-після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок розрахунків не 

встановлений за погодженням сторін;  

-не проводиться. 

№ 3250 

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкта будівництва за 

договором будівельного підряду до його прийняття замовником несе :  

-страхова компанія;  

-замовник, якщо інше не передбачено у договорі;  

-органи місцевого самоврядування;  

-підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від 

замовника;  

-сторона визначена у законі крім випадків коли це сталося внаслідок обставин, що 

залежали від замовника. 

№ 3310 

У роботі, виконаній за договором підряду, можуть бути недоліки :  

-матеріальні;  

-грошові;  

-грубі;  

-приховані;  

-невизначені;  

-явні;  

-неналежні. 

№ 3320 

Якщо інше не встановлено договором, підрядник зобов’язаний виконати роботу :  

-зі свого матеріалу і засобами субпідрядника;  

-з матеріалу замовника і його засобами;  

-зі свого матеріалу і засобами замовника;  

-з матеріалу замовника;  

-своїми засобами;  

-зі свого матеріалу;  

-з матеріалу і засобами, наданими працівником. 

№ 3330 

Кошторис на виконання роботи може бути :  

-фактичним;  

-невизначеним;  



-матеріальним;  

-твердим;  

-частковим;  

-неповним;  

-приблизним. 

№ 3340 

За договором підряду підрядник зобов’язується виконати роботу :  

-на свій розсуд;  

-за завданням замовника;  

-на ризик замовника;  

-на користь субпідрядника;  

-на свій ризик;  

-безоплатно;  

-на свій рахунок. 

№ 3350 

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. 

№ 3360 

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. 

№ 3480 

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. 

№ 3490 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України, що стосується 

договору будівельного підряду: "Гарантійний строк становить ........… , якщо ........... :  

-десять років від дня прийняття об'єкта замовником;  

-менший гарантійний строк не встановлений договором або законом;  

-десять років від дня укладення договору;  

-п'ять років від дня прийняття об'єкта замовником;  

-це передбачено договором і підтверджується виданим підрядником гарантійним листом 

(талоном);  

-три роки від дня укладення договору;  

-більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. 

№ 3500 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "Підрядник 

зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до 

… , що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до … , що 

визначає ціну робіт" :  

-технічних умов;  

-розрахунку;  

-проектної документації;  

-акта здачі-приймання виконаних робіт;  

-архітектурно-планувального завдання;  

-кошторису;  

-довідки про вартість виконаних робіт. 

№ 3510 

Договір будівельного підряду може укладатися на :  

-проведення нового будівництва;  

-технічного переоснащення споруд;  

-капітальний ремонт будівлі;  

-виконання робіт для задоволення побутових потреб;  

-надання послуг юридичного характеру;  

-збереження об’єкту договору;  

-охорону об’єкта договору. 

№ 3520 

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;  

-предметом договору будівельного підряду є завершений будівництвом об’єкт або 

будівельні роботи;  

-договір будівельного підряду є реальний, двосторонній, оплатний;  

-предметом договору будівельного підряду є послуга по будівництву об’єкта;  

-договір будівельного підряду укладається для здійснення нового будівництва, 

капітального ремонту, реконструкції будівель та споруд, виконання будівельно-

монтажних робіт;  

-за договором будівельного підряду замовником може бути лише фізична особа. 



№ 3530 

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 його майновий стан істотно погіршився. 

№ 3540 

В разі неповідомлення підрядником замовника у договорі капітального будівництва 

(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;  

-договір є нікчемним. 

№ 3550 

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. 

№ 3560 

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. 



№ 3570 

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. 

№ 3580 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: "У випадках 

встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання 

послуг на …" :  

-страховика;  

-звільняючись тим самим від відповідальності в повному обсязі перед замовником за 

порушення договору;  

-звільняючись тим самим частково від відповідальності перед замовником за порушення 

договору;  

-іншу особу;  

-звільняючись тим самим від відповідальності в повному обсязі перед страхувальником за 

порушення договору;  

-залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення 

договору;  

-звільняючись тим самим частково від відповідальності перед страхувальником за 

порушення договору. 

№ 3590 

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать :  

-договір довічного утримання (догляду);  

-договір комісії;  

-договір контрактації;  

-договір ренти;  

-договір транспортного експедирування;  

-договір факторингу;  

-договір побутового підряду. 

№ 3600 

Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору про надання послуг :  

-за договором про надання послуг виконавець може бут лише суб’єкт господарської 

діяльності;  

-договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії;  

-договір про надання послуг може бути лише оплатним;  

-договір про надання послуг є одностороннім;  

-послуга, що надається за договором споживається в процесі її надання;  

-у договорі про надання послуг замовником є лише фізична особа;  

-договір про надання послуг передбачає здійснення виконавцем певної діяльності. 



№ 36320 

Договір підряду може укладатися :  

-для набуття майнових прав;  

-для надання послуг;  

-на виготовлення речі;  

-на управління майном;  

-на обробку речі;  

-на передачу майна в тимчасове користування;  

-на переробку речі;  

-на виконання ремонту речі;  

-на продаж речі 

№ 36420 

Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які 

погіршили роботу, замовник має право за своїм вибором вимагати :  

-пропорційного збільшення ціни договору;  

-заміни на аналогічний товар;  

-відмови від договору;  

-безоплатної доставки товарів додому;  

-обміну на аналогічний товар на протязі 14 днів;  

-пропорційного зменшення ціни роботи;  

-відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх 

встановлено договором;  

-відшкодування вартості об’єкта;  

-безоплатного усунення недоліків в роботі в розумний строк. 

№ 36520 

Договір підряду може укладатися на :  

-виготовлення речі;  

-транспортування речі;  

-збереження речі;  

-утримання речі;  

-переробку речі;  

-продаж речі;  

-обробку речі;  

-ремонт речі;  

-використання речі 

№ 36620 

Підрядник зобов’язаний своєчасно попередити замовника :  

-про збитки, які поніс підрядник в ході виконання договору;  

-про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або 

придатності результату роботи;  

-про умови договору субпідряду;  

-про особу субпідрядника;  

-про матеріали, що використовуються в роботі;  

-про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату 

роботи;  

-про недоброякісність або непридатність матеріалу, наданого підрядником;  

-про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;  

-про те, що якість результату роботи буде нижчою, ніж це передбачено договором. 



№ 36720 

Якщо під час виконання роботи за договором підряду стане очевидним, що вона не буде 

виконана належним чином, замовник має право :  

-призначити підрядникові строк для усунення недоліків;  

-укласти договір субпідряду з метою пришвидшення виконання роботи;  

-доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника;  

-розірвати договір;  

-самостійно завершити розпочату підрядником роботу;  

-відмовитися від договору;  

-заморозити об’єкт;  

-вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник не виконав вимогу по усуненню 

недоліків у визначений замовником строк;  

-залучити субпідрядника. 

№ 36820 

Перебіг гарантійного строку починається :  

-з моменту, коли робота виконана підрядником;  

-з моменту, коли робота повинна була бути прийнята замовником;  

-на умовах визначених підрядником;  

-з моменту видачі замовникові гарантійного талона (сертифіката);  

-місяць після прийняття роботи замовником;  

-з моменту, коли робота прийнята замовником;  

-за домовленістю між сторонами;  

-з моменту укладення договору підряду;  

-з моменту затвердження замовником кошторису. 

№ 37820 

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;  

-за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань підрядник сплачує неустойку, 

встановлену договором чи законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі;  

-підрядник відшкодовує замовникові лише реальні збитки;  

-підрядник звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо об'єкт 

буде достроково збудований та зданий в експлуатацію;  

-підрядник несе відповідальність за порушення умов договору, якщо не доведе, якщо ці 

порушення сталися внаслідок дії непереборної сили або умислу замовника;  

-підрядник не несе відповідальності, якщо замовник фізична особа;  

-суми неустойки, сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, 

повертаються підрядникові в разі закінчення всіх робіт до встановленого договором 

граничного терміну;  

-підрядник несе відповідальність за порушення умов договору, якщо не доведе, якщо ці 

порушення сталися не з його вини;  

-підрядник звільняється від відповідальності, якщо робота виконувалася з матеріалів 

вітчизняного виробництва. 

№ 37920 

Виберіть правильні положення щодо оплати робіт за договором будівельного підряду :  

-у разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили до 

спливу строку здачі об'єкта підрядник має право вимагати відшкодування фактично 

понесених витрат, якщо інше не встановлено договором;  



-замовник зобов'язаний видати підрядникові аванс у розмірі тридцяти відсотків вартості 

робіт, якщо інше не встановлено договором чи законом;  

-у разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили до 

спливу строку здачі об'єкта підрядник не має права вимагати плату за роботу або оплату 

витрат, якщо інше не встановлено договором;  

-оплата робіт здійснюється поетапно – по мірі виконання окремих етапів робіт та їх здачі 

замовникові, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;  

-у разі консервації об'єкта з незалежних від сторін обставин підрядник не має права 

вимагати плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встановлено договором;  

-у разі необхідності консервації об'єкта з незалежних від сторін обставин замовник 

зобов'язаний оплатити підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому 

витрати, пов'язані з консервацією;  

-оплата робіт здійснюється до початку їх виконання, якщо інший порядок розрахунків не 

встановлений за погодженням сторін;  

-оплата робіт здійснюється після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних 

робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін;  

-підрядник маж право на премію чи інше заохочення в разі дострокової здачі об’єкта в 

експлуатацію. 

№ 38020 

За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується :  

-здати об’єкт у встановлений строк;  

-використати об’єкт будівництва за призначенням;  

-виконати будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації;  

-оплатити виконані роботи;  

-застрахувати об’єкт будівництва;  

-здійснювати авторський і технічний нагляд;  

-збудувати об’єкт у встановлений строк;  

-надати будівельний майданчик (фронт робіт);  

-забезпечити будівництво проектно-кошторисною документацією, якщо договором цей 

обов’язок не покладено на замовника. 

№ 38120 

За договором будівельного підряду замовник зобов’язується :  

-застрахувати об’єкт будівництва;  

-надати матеріали для будівництва;  

-передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо договором цей 

обов’язок не покладено на підрядника;  

-прийняти виконану роботу;  

-забезпечити підрядника засобами виробництва;  

-надати підрядникові будівельний майданчик;  

-оплатити виконану роботу;  

-укласти договір субпідряду;  

-перевіряти хід і якість робіт, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську 

діяльність підрядника. 

№ 38220 

Договір будівельного підряду може укладатися на :  

-проведення пошукових робіт;  

-проведення дослідно-конструкторських та технологічних робіт;  

-проведення нового будівництва;  

-проведення капітального ремонту будівлі;  



-проведення проектних робіт;  

-проведення технічного переоснащення споруд;  

-проведення поточного ремонту будівлі;  

-виконання монтажних робіт;  

-виконання пусконалагоджувальних робіт. 

№ 38320 

За невиконання або неналежне виконання обов’язків за договором будівельного підряду 

підрядник :  

-сплачує неустойку, встановлену договором або законом;  

-відшкодовує збитки в частині, не покритій неустойкою;  

-не несе відповідальності, якщо доведе, що порушення договору сталися не з його вини;  

-фактично завдану шкоду підрядником відшкодовує поручитель;  

-відповідальності не несе;  

-несе відповідальність лише в межах реальних збитків;  

-відшкодовує збитки в повному обсязі;  

-несе відповідальність на умовах визначених замовником;  

-несе відповідальність, якщо замовник доведе, що це сталося з вини підрядника. 

№ 38420 

За невиконання або неналежне виконання обов’язків за договором будівельного підряду 

замовник :  

-відповідальності не несе;  

-відшкодовує збитки в повному обсязі;  

-не несе відповідальності, якщо доведе, що порушення договору сталися не з його вини;  

-фактично завдану шкоду замовником відшкодовує гарант;  

-несе відповідальність лише за фактичні втрати;  

-несе відповідальність на умовах визначених замовником;  

-сплачує неустойку, встановлену договором або законом;  

-відшкодовує витрати в частині не покритій неустойкою;  

-несе відповідальність, якщо підрядник доведе, що це сталося з вини замовника. 

№ 38520 

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать :  

-договір довічного утримання (догляду);  

-договір комісії;  

-договір управління майном;  

-договір ренти;  

-договір побутового підряду;  

-договір комерційної концесії;  

-договір факторингу;  

-договір транспортного експедирування;  

-договір контрактації. 

№ 38620 

Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору про надання послуг :  

-за договором про надання послуг виконавець може бут лише суб’єкт господарської 

діяльності;  

-договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії;  

-договір про надання послуг може бути лише оплатним;  

-договір про надання послуг є одностороннім;  

-у договорі про надання послуг замовником є лише фізична особа;  



-договір про надання послуг передбачає здійснення виконавцем певної діяльності;  

-договір про надання послуг завжди безоплатний;  

-послуга, що надається за договором споживається в процесі її надання;  

-всі відповіді правильні. 

№ 38720 

Договір про надання послуг може бути розірваним :  

-в порядку та на підставах передбачених ЦК України чи іншим законом;  

-з ініціативи замовника лише тоді, коли замовник є державна організація;  

-виключно з ініціативи замовника послуг;  

-з ініціативи виконавця лише тоді, коли виконавцем є суб’єкт господарської діяльності;  

-за домовленістю сторін;  

-з ініціативи виконавця лише тоді, коли виконавцем є фізична особи;  

-з ініціативи замовника лише тоді, коли замовник є суб’єкт господарської діяльності;  

-шляхом односторонньої відмови;  

-з ініціативи замовника лише тоді, коли замовник є фізична особа. 

№ 38820 

За договором про надання послуг замовник зобов’язується :  

-виконати роботу на власний ризик;  

-оплатити надану послугу, якщо інше не встановлене договором;  

-організувати умови роботи;  

-прийняти виконану роботу;  

-відшкодувати фактичні витрати, необхідні для виконання договору про безоплатне 

надання послуг;  

-виконати роботу на власний розсуд;  

-виконати роботу за завданням виконавця;  

-виконати інші обов’язки, передбачені договором або законом;  

-не перешкоджати виконавцю у виконанні роботи. 

№ 38920 

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать :  

-договір довічного утримання (догляду);  

-договір комісії;  

-договір ренти;  

-договір побутового підряду;  

-договір комерційної концесії;  

-договір страхування;  

-договір транспортного експедирування;  

-договір управління майном;  

-договір контрактації. 

№ 39020 

До основних видів договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК належать :  

-договір довічного утримання (догляду);  

-договір банківського рахунку;  

-договір ренти;  

-договір побутового підряду;  

-договір транспортного експедирування;  

-договір доручення;  

-договір комерційної концесії;  



-договір факторингу;  

-договір контрактації. 

№ 4010 

Договір перевезення вантажу укладається в :  

-усній формі  

-письмовій формі, а при перевезенні речей особистого користування та побутового 

призначення може укладатися усно  

-письмовій формі, якщо вартість вантажу у 20 і більше разів перевищує розмір 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  

-письмовій формі, а якщо вантажовідправником є фізична особа – підлягає нотаріальному 

посвідченню  

-письмовій формі 

№ 4020 

Назва договору, 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 :  

-транспортного експедирування  

-чартеру (фрахтування)  

-буксирування  

-перевезення вантажу  

-лізингу транспортного засобу 

№ 4030 

Договір перевезення транспортом загального користування є :  

-попереднім  

-змішаним  

-безоплатним  

-публічним  

-реальним 

№ 4040 

Перевезення вантажу яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним 

транспортним документом має назву :  

-перевезення у прямому сполученні  

-каботажне перевезення  

-перевезення у місцевому змішаному сполученні  

-транспортне експедирування  

-перевезення у прямому змішаному сполученні 

№ 4050 

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 



№ 4060 

Перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного 

документа в процесі транспортування - це :  

-каботажне перевезення  

-пряме змішане сполучення  

-непряме міжнародне сполучення  

-пряме сполучення  

-зовнішнє змішане сполучення 

№ 4070 

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 

№ 4080 

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 

№ 4090 

Термін, протягом якого вантаж повинен бути навантажений на морське судно або 

вивантажений з морського судна :  

-контрсталійний час  

-диспач  

-фрахтувальний час  

-сталійний час  

-демередж 

№ 4100 

Загублені проїзні документи на залізничному транспорті :  

-поновлюються начальником станції  

-поновлюються начальником поїзда  

-поновлюються черговим касиром  

-поновлюються провідником вагона  

-не поновлюються 

№ 4110 

Вставте фразу, пропущену у наведеному визначенні : “Експедитор – суб’єкт 

господарювання, який_______________ виконує або організовує виконання транспортно-

експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.”  

-від імені клієнта та за його рахунок  

-за дорученням клієнта та за його рахунок  

-за дорученням перевізника  

-за дорученням клієнта та на власний ризик  

-за дорученням клієнта та за свій рахунок. 



№ 4120 

Вставте фразу, пропущену в наведеному визначенні : “За договором транспортного 

експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої 

сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, ”  

-що передбачають перевезення вантажу  

-що передбачають перевезення пасажира і багажу  

-пов’язаних з транспортуванням учасників експедиції до місця її розташування  

-пов’язаних фрахтуванням транспортних засобів для учасників експедиції  

-пов’язаних з перевезенням вантажу 

№ 4130 

Сторонами договору транспортного експедирування є :  

-експедитор і замовник  

-експедитор і перевізник  

-експедитор і вантажовідправник  

-експедитор і клієнт  

-експедитор і пасажир 

№ 4140 

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 

№ 4150 

Вставте пропущену фразу: “Експедитор … залучити до виконання своїх обов’язків інших 

осіб”  

-якщо договором не передбачено інше, має право  

-якщо цього вимагають інтереси клієнта, має право  

-якщо це передбачено договором або обумовлено необхідністю захисту інтересів клієнта, 

має право  

-має право  

-не має права 

№ 4160 

Договір транспортного експедирування укладається :  

-усно  

-в письмовій формі, а якщо клієнтом є фізична особа може укладатися усно  

-в письмовій формі  

-шляхом оформлення рейсового чартеру  

-в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню 

№ 4170 

Якщо в договорі транспортного експедирування не встановлено розмір плати 

експедитору, то відповідно до Цивільного кодексу України :  

-договір є нікчемним  

-клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату  

-договір вважається безоплатним  

-розмір плати визначається відповідно до тарифів, затверджених Кабінетом Міністрів 



України  

-розмір плати визначається відповідно до тарифів експедитора 

№ 4180 

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 

№ 4190 

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 

№ 4200 

Розмір плати експедитору встановлюється :  

-специфікацією  

-накладною  

-експедитором, виходячи із фактично понесених ним витрат, пов’язаних із виконанням 

договору  

-тарифами, затвердженими Міністерством транспорту і зв’язку України  

-договором, якщо інше не встановлено законом 

№ 4210 

За яким договором одна сторона зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою 

стороною, і повернути її поклажодавцеві у схоронності (відповідно до термінології 

Цивільного кодексу України)  

-договір схову  

-договір зберігання  

-договір поклажі  

-договір охорони  

-договір страхування 

№ 4220 

У якому випадку договором зберігання може бути встановлений обов’язок зберігати річ, 

яка буде передана зберігачу в майбутньому ?  

-зберігання здійснюється за плату  

-зберігання речей, визначених родовими ознаками  

-якщо на це є письмова згода зберігача  

-зберігання здійснюється професійним зберігачем  

-в будь-якому випадку 

№ 4230 

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 

№ 4240 

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в 

майбутньому, має бути укладений :  

-усно  

-у письмовій формі, крім випадків, коли поклажодавцем є фізична особа  

-шляхом вчинення конклюдентних дій  

-у письмовій формі, якщо вартість прийнятої на зберігання речі у 20 і більше разів 

перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  

-у письмовій формі 

№ 4250 

Особливість відповідальності професійного зберігача за втрату речі :  

-несе відповідальність у будь-якому випадку  

-несе відповідальність лише при наявності вини у формі умислу чи грубої необережності  

-несе відповідальність незалежно від вини  

-несе відповідальність, якщо не доведе, що втрата речі сталася не з його вини  

-несе відповідальність у повному обсязі 

№ 4260 

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 непереборної сили 

№ 4270 

Договір зберігання укладається письмово у випадку :  

-укладення реального договору зберігання  

-укладення договору іррегулярного зберігання  

-укладення консенсуального договору зберігання  

-укладення відплатного договору зберігання  

-прийняття на зберігання речі при пожежі, повені, раптовому захворюванні або за інших 

надзвичайних обставин 

№ 4280 

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 

№ 4290 

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 

№ 4300 

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 

№ 4310 

У разі, якщо надана клієнтом інформація про вантаж є неповною чи містить інші недоліки, 

експедитор :  

-має право відкласти виконання своїх обов’язків за договором  

-має право повідомити клієнта про виявлені недоліки  

-зобов’язаний самостійно отримати необхідну інформацію  

-має право відмовитися від виконання своїх обов’язків за договором  

-в разі неповноти одержаної інформації повинен вимагати від клієнта необхідну додаткову 

інформацію  

-повинен приступити до виконання обов’язків за договором з наступним відшкодуванням 

зроблених витрат за рахунок клієнта  

-повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки 

№ 4320 

Вставте пропущені фрази : “Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору 

транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону … . Сторона, яка 

заявила про таку відмову, зобов’язана … .”  

-не пізніше, ніж за 1 місяць  

-негайно у письмовій формі  

-в розумний строк  

-в письмовій формі за 10 днів  

-відшкодувати другій стороні збитки і сплатити штраф в розмірі, передбаченому 

договором  

-відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв’язку із розірванням договору  

-сплатити неустойку в розмірі, передбаченому договором 

№ 4330 

У разі залучення експедитором до виконання його зобов’язань за договором 

транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може 

виступати  

-лише від свого імені  

-лише від імені клієнта  

-від імені клієнта  

-від імені перевізника  

-від свого імені  



-від імені власника вантажу  

-від свого імені та від імені клієнта солідарно 

№ 4340 

У випадку порушення клієнтом обов’язку щодо надання експедитору необхідних 

документів та інформації про вантаж, клієнт :  

-відшкодовує експедитору лише реальні збитки  

-повинен повідомити експедитора про недоліки інформації  

-зобов’язаний відмовитися від договору  

-відшкодовує експедитору упущену вигоду  

-відшкодовує експедитору реальні збитки  

-відшкодовує експедитору завдані збитки та сплатити штраф в розмірі, передбаченому 

законом  

-сплачує експедитору штраф в розмірі 20% від вартості перевезення 

№ 4350 

Вставте пропущені фрази : “Експедитор має право на відшкодування додаткових витрат, 

що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі 

витрати ”  

-передбачених договором  

-будь-яких, фактично понесених ним  

-зазначених у накладній  

-в погоджених з клієнтом обсягах  

-здійснювалися в інтересах клієнта  

-не перевищують розміру плати експедитору за договором  

-не були передбачені в договорі 

№ 4360 

За правовою природою договір транспортного експедирування є :  

-реальним  

-попереднім  

-двостороннім  

-консенсуальним  

-договором про виконання робіт  

-одностороннім  

-договором на користь третьої особи 

№ 4370 

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 

№ 4380 

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 

№ 4390 

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 

№ 4400 

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  

-якщо таке право прямо передбачено договором транспортного експедирування 

№ 4410 

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням :  

-акта загальної форми  

-накладної  

-диспаші  

-коносамента  

-багажної квитанції  

-квитка  

-комерційного акта 

№ 4420 

Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею :  

-квитанції  

-багажної квитанції  

-розписки  

-накладної  

-товарно-транспортної накладної  

-квитка  

-талона 



№ 4430 

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 днів  

-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 

№ 4440 

Договір перевезення пасажира є :  

-договором про виконання робіт  

-договором про надання послуг фактичного характеру  

-договором про надання послуг юридичного характеру  

-змішаним  

-алеаторним  

-одностороннім  

-двостороннім 

№ 4450 

Види проїзних документів пасажира на залізничному транспорті :  

-спеціальні  

-повні  

-військові  

-пільгові  

-дорослі  

-загальні  

-групові 

№ 4460 

Види проїзних документів пасажира на залізничному транспорті :  

-дитячі  

-повні  

-службові  

-безплатні (безкоштовні)  

-дорослі  

-студентські  

-учнівські 

№ 4470 

Залізниця має право відмовити в оформленні проїзних документів у разі, якщо :  

-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. 

№ 4480 

Залізниця зобов'язана повідомити одержувача про прибуття вантажу :  

-в день прибуття багажу  

-або до 24-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 

№ 4490 

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 

№ 4500 

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  

-у будь-яких інших випадках, якщо на цьому наполягає вантажоодержувач 

№ 4510 

Предметом договору зберігання можуть бути :  

-майнові права  

-інформація  

-речі, визначені індивідуальними ознаками  

-конфіденційна інформація  

-речі, визначені родовими ознаками  

-об’єкти цивільних прав, не вилучені з цивільного обороту  

-об’єкти цивільних прав 

№ 4520 

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 

№ 4530 

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 

№ 4540 

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 

№ 4550 

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 

№ 4560 

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  

-у всіх випадках 



№ 4570 

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 

№ 4580 

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  

-в будь-якому випадку 

№ 4590 

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 

№ 4600 

Обов’язок зберігача повернути річ полягає в наступному :  

-річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з 

урахуванням нормального зносу внаслідок користування нею  

-річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з 

урахуванням зміни її природних властивостей  

-річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання  

-зберігач зобов’язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі  

-зберігач має право на залишення плодів та доходів, які були ним одержані від речі  

-зберігач має право на залишення частини плодів та доходів, які були ним одержані від 

речі  

-зберігач зобов’язаний скласти комерційний акт або акт загальної форми 

№ 46120 

Істотними умовами договору транспортного експедирування є :  

-вид, найменування багажу  

-порядок надіслання і узгодження специфікацій  

-вид та найменування вантажу  

-порядок врегулювання спорів  

-порядок складання диспаші  

-вид послуги експедитора  

-пункти відправлення і призначення вантажу  



-сталійний і контрсталійний час  

-строк (термін) виконання договору 

№ 46220 

Виберіть відповіді, в яких неправильно визначено істотні умови договору транспортного 

експедирування :  

-вид послуги експедитора  

-умова про делькредере  

-строк (термін) виконання договору  

-порядок розрахунків  

-пункт відправлення та пункт призначення багажу  

-порядок погодження змін маршруту  

-вид та найменування вантажу  

-розмір плати експедитору  

-розмір фрахту 

№ 46320 

Виберіть відповіді, в яких правильно вказані види транспортно-експедиторських послуг :  

-організація охорони вантажів під час їх перевезення  

-перевезення вантажів  

-організація пасажирських перевезень  

-організація морських круїзів  

-здійснення заходів щодо приймання, сортування, складування, зберігання вантажів  

-здійснення заходів щодо приймання, оформлення та зберігання багажу  

-оформлення документів та виконання робіт відповідно до митних, карантинних та 

санітарних правил  

-організація і проведення археологічних, палеонтологічних та інших наукових експедицій  

-оформлення товарно-транспортної документації 

№ 46420 

В яких відповідях правильно вказані права експедитора за договором транспортного 

експедирування :  

-притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати плати 

експедитору  

-змінювати розмір плати за надані послуги за наявності поважних причин  

-змінювати маршрут перевезення, діючи в інтересах клієнта згідно з відповідним 

договором транспортного експедирування  

-укладати без довіреності договір перевезення вантажу від імені клієнта  

-відступати від вказівок клієнта в порядку, передбаченому договором транспортного 

експедирування  

-не приступати до виконання своїх обов’язків до сплати клієнтом авансу у розмірі не 

менше 30 відсотків плати  

-визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту  

-змінювати вид транспорту, діючи в інтересах клієнта згідно з відповідним договором 

транспортного експедирування  

-не приступати до виконання обов’язків за договором транспортного експедирування до 

отримання від клієнта всіх необхідних документів, необхідних для виконання 

експедитором обов’язків, передбачених договором транспортного експедирування 

№ 46520 

В яких відповідях правильно вказані права клієнта за договором транспортного 

експедирування :  



-відшкодувати експедиторові документально підтверджені витрати, здійснені ним для 

виконання договору транспортного експедирування  

-змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно 

повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно 

до договору транспортного експедирування  

-вимагати від експедитора інформації про хід перевезення вантажу  

-втручатися в оперативно-господарську діяльність експедитора, якщо це пов’язано з 

виконанням договору транспортного експедирування  

-визначати вид транспорту  

-визначати маршрут прямування вантажу  

-давати вказівки експедитору, які не суперечать договору та документам, наданим 

експедитору  

-видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов’язків  

-давати вказівки перевізнику, які не суперечать договору 

№ 46620 

В яких відповідях правильно вказані обов’язки клієнта за договором транспортного 

експедирування :  

-укласти договір перевезення з перевізником  

-своєчасно надати експедитору інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх 

обов’язків за договором транспортного експедирування  

-давати вказівки експедитору, які не суперечать договору та документам, наданим 

експедитору  

-своєчасно надати експедитору документи, що стосуються вантажу, які потрібні для 

здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, 

забезпечення безпечних умов перевезення вантажу  

-сплатити належну плату експедитору  

-відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах 

клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування  

-змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно 

повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно 

до договору транспортного експедирування  

-видати експедитору довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов’язків  

-визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту 

№ 46720 

В яких відповідях вказані правильні положення про відповідальність експедитора за 

договором транспортного експедирування :  

-експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до 

виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії  

-експедитор відповідає перед клієнтом за вагу вантажу  

-експедитор відповідає перед клієнтом за вагу вантажу, якщо проводилося контрольне 

зважування в присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом  

-експедитор несе відповідальність тільки за власні дії чи бездіяльність і не несе 

відповідальності за дії третіх осіб, залучених ним до виконання договору  

-експедитор відповідає перед перевізником за якість вантажу  

-експедитор відповідає перед перевізником за належність упаковки  

-експедитор відповідає перед клієнтом за належність упаковки згідно з даними товарно-

транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника  

-експедитор несе відповідальність незалежно від вини  

-розміри неустойки (штрафу, пені), яку експедитор сплачує клієнту за порушення умов 

договору, визначено у Положенні про транспортно-експедиторську діяльність 



№ 46820 

В яких відповідях вказані правильні положення про відповідальність клієнта за договором 

транспортного експедирування :  

-підстави та обсяг відповідальності клієнта встановлюються Цивільним кодексом України, 

іншими законами та договором транспортного експедирування  

-підстави та обсяг відповідальності клієнта встановлюються виключно законом  

-до пред’явлення клієнтові позову обов’язковим є пред’явлення йому претензії  

-клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв’язку із порушенням обов’язку 

щодо надання інформації, необхідної для виконання експедитором обов’язків, 

встановлених договором  

-на вимоги, що випливають з договору транспортного експедирування, не поширюється 

позовна давність  

-клієнт повинен відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені 

експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного 

експедирування  

-клієнт несе відповідальність перед перевізником за невиконання плану перевезення  

-клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові у зв’язку із порушенням обов’язку 

щодо надання документів про вантаж  

-клієнт несе відповідальність перед експедитором, якщо не доведе, що порушення ним 

умов договору сталося внаслідок непереборної сили, а також умислу чи грубої 

необережності експедитора 

№ 46920 

Вставте пропущені слова: “Клієнт зобов’язаний своєчасно надати експедитору …, …, … 

інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу”  

-об’єктивну  

-достовірну  

-вірогідну  

-приблизну  

-орієнтовну  

-найбільш суттєву  

-точну  

-перевірену  

-повну 

№ 47020 

В яких відповідях вказані правильні положення про відповідальність експедитора за 

договором транспортного експедирування :  

-експедитор відповідає перед перевізником за якість вантажу  

-експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до 

виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії  

-експедитор відповідає перед клієнтом за вагу вантажу  

-експедитор несе відповідальність тільки за власні дії чи бездіяльність і не несе 

відповідальності за дії третіх осіб, залучених ним до виконання договору  

-експедитор відповідає перед клієнтом за вагу вантажу, якщо проводилося контрольне 

зважування в присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом  

-розміри неустойки (штрафу, пені), яку експедитор сплачує клієнту за порушення умов 

договору, визначено Ліцензійними умовами (правилами) здійснення господарської 

діяльності з транспортно-експедиційного обслуговування  

-експедитор відшкодовує клієнтові лише реальні збитки  

-експедитор несе відповідальність лише за наявності його умислу  



-експедитор відповідає перед клієнтом за належність упаковки згідно з даними товарно-

транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника 

№ 47120 

Залізниця звільняється від відповідальності за недостачу вантажу у разі, коли :  

-вантаж перевозився на відкритому рухомому складі  

-недостача сталася внаслідок дії природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на 

відкритому рухомому складі  

-вантаж перевозився у супроводі провідника відправника  

-вантаж перевозився у супроводі провідника перевізника  

-вантаж перевозився у супроводі провідника одержувача  

-недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і граничного розходження 

визначення маси  

-вантаж є таким, що швидко псується  

-складено комерційний акт  

-складено акт загальної форми 

№ 47220 

Плата за перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні територією України 

здійснюється :  

-у пунктах відправлення - одержувачем за неоплачені перевезення всіма видами 

транспорту  

-у пунктах призначення - одержувачем за неоплачені перевезення всіма видами 

транспорту  

-у пунктах призначення – відправником за відстань перевезення відповідним видом 

транспорту  

-за транзитні перевезення – виключно експедитором  

-за транзитні перевезення – відправником, одержувачем або експедитором  

-у пунктах призначення – перевізником  

-у пунктах відправлення – відправником за відстань перевезення відповідним видом 

транспорту  

-за транзитні перевезення – виключно відправником  

-клієнтом 

№ 47320 

Залізниця звільняється від відповідальності за недостачу вантажу у разі, коли :  

-вантаж перевозився на відкритому рухомому складі  

-недостача сталася внаслідок дії природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажу на 

відкритому рухомому складі  

-вантаж перевозився у супроводі провідника відправника  

-вантаж перевозився у супроводі провідника перевізника  

-вантаж перевозився у супроводі провідника одержувача  

-недостача вантажу не перевищує норм природної втрати і граничного розходження 

визначення маси  

-вантаж є таким, що швидко псується  

-складено комерційний акт  

-складено акт загальної форми 

№ 47420 

Плата за перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні територією України 

здійснюється :  

-у пунктах відправлення – одержувачем за неоплачені перевезення всіма видами 



транспорту  

-у пунктах відправлення – відправником за відстань перевезення відповідним видом 

транспорту  

-у пунктах призначення – одержувачем за неоплачені перевезення всіма видами 

транспорту  

-за транзитні перевезення – відправником, одержувачем або експедитором  

-у пунктах призначення – відправником за відстань перевезення відповідним видом 

транспорту  

-за транзитні перевезення – виключно експедитором  

-за транзитні перевезення – митним брокером  

-у пунктах відправлення – перевізником, який прийняв вантаж до перевезення  

-у пунктах призначенням – перевізником, яки доставив вантаж до пункту призначення 

№ 47520 

Відправник зобов'язаний пред'явити у встановлений строк вантаж, який підлягає 

перевезенню :  

-в контейнерах  

-у комерційно справних вагонах  

-у технічно справних вагонах  

-в належній тарі  

-в опломбованих вагонах (контейнерах)  

-замаркований, відповідно до встановлених вимог  

-в непошкоджених контейнерах  

-в належній упаковці  

-розпакований 

№ 47620 

Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин :  

-псування багажу  

-при комерційному перевезенні  

-невідповідності кількості місць вантажу натурою з даними, зазначеними у транспортних 

документах  

-псування вантажу  

-повернення залізниці вкраденого багажу  

-при перевезенні комерційними посередниками  

-у будь-яких випадках  

-при транспортному експедируванні  

-пошкодження вантажобагажу 

№ 47720 

Предметом договору зберігання може бути :  

-2 т. зерна  

-інформація про фінансово-господарську діяльність господарського товариства  

-інформація про особу  

-5 переказних векселів  

-майнові права, засвідчені патентом на винахід  

-легковий автомобіль  

-пальто  

-10 тис.грн. на депозитному рахунку в банку  

-дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності 



№ 47820 

Договір зберігання є публічним у випадку, якщо :  

-зберігання здійснюється на безоплатній основі  

-зберігання здійснюється на товарному складі  

-складське зберігання здійснюється складом загального користування  

-зберігання здійснюється за плату  

-в договорі зберігання не визначено, хто є зберігачем  

-в договорі зберігання не визначено річ, що є об’єктом зберігання  

-зберігання здійснюється на оплатній основі  

-зберігання здійснюється в камерах схову загального користування, що перебувають у 

віданні організацій, підприємств транспорту  

-зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб’єктом підприємницької діяльності 

№ 47920 

Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в 

майбутньому :  

-є нікчемним  

-укладається в письмовій формі, якщо вартість речі, що має бути передана на зберігання, у 

10 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  

-укладається в письмовій формі незалежно від вартості речі, яка буде передана на 

зберігання  

-є консенсуальним  

-є реальним  

-може бути укладений лише за участю поклажодавця – юридичної особи  

-може бути укладений лише за участю професійного зберігача  

-може бути укладений лише за участю товарного складу загального користування  

-не передбачає права зберігача вимагати передання йому речі на зберігання 

№ 48020 

Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі, прийнятої на 

зберігання :  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку (казусу)  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили  

-якщо поклажодавець не доведе, що це сталося з вини зберігача  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок грубої необережності поклажодавця  

-якщо доведе, що це сталося з вини поклажодавця  

-якщо доведе, що це сталося не з його вини  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок помилки  

-якщо доведе, що це сталося через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи річ 

на зберігання не знав і не міг знати  

-якщо негайно повідомить поклаждавцеві про це у письмовій формі 

№ 48120 

Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі, прийнятої на 

зберігання :  

-якщо негайно повідомить поклаждавцеві про це у письмовій формі  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок загальної аварії  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок вини поклажодавця  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок умислу поклажодавця  

-якщо доведе, що це сталося через властивості самої речі, прийнятої на зберігання  

-якщо поклажодавець не доведе, що це сталося внаслідок умислу чи грубої необережності 

зберігача  



-якщо доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили  

-якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили  

-якщо доведе, що це сталося внаслідок грубої необережності поклажодавця 

№ 48220 

Договір зберігання укладається у письмовій формі :  

-якщо сторонами є фізичні особи, незалежно від вартості речі, що передається на 

зберігання  

-якщо сторонами є юридичні особи, незалежно від вартості речі, що передається на 

зберігання  

-якщо сторонами є фізичні особи і вартість речі, що передається на зберігання, у 20 і 

більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  

-якщо сторонами є юридичні особи і вартість речі, що передається на зберігання, у 20 і 

більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян  

-якщо на зберігання передаються речі, визначені родовими ознаками  

-якщо має місце прийняття речі на зберігання при пожежі, повені, раптовому 

захворюванні або за інших надзвичайних обставин  

-якщо на зберігання передаються речі, визначені індивідуальними ознаками  

-якщо за договором зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому  

-якщо має місце укладення договору складського зберігання 

№ 48320 

Витрати зберігача на зберігання речі :  

-при безоплатному зберіганні не відшкодовуються  

-при безоплатному зберіганні відшкодовуються, якщо це передбачено договором чи 

законом  

-при безоплатному зберіганні відшкодовуються, якщо інше не встановлено договором або 

законом  

-у будь-якому випадку включаються до плати за зберігання і окремому відшкодуванню не 

підлягають  

-можуть бути включені до плати за зберігання  

-відшкодовуються понад плату, якщо вони є звичайними  

-відшкодовуються понад плату, якщо вони є надзвичайними  

-відшкодовуються понад плату в будь-якому випадку  

-є винагородою зберігачеві за надані ним послуги зі зберігання 

№ 48420 

Зберігач має право продати річ, передану на зберігання :  

-якщо річ пошкоджена  

-якщо річ знищена  

-якщо виникла реальна загроза пошкодження речі  

-якщо строк зберігання закінчився  

-якщо виникли інші обставини, що не дають змоги забезпечити її схоронність  

-якщо одержана від продажу грошова сума більша, ніж вартість такої речі  

-вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо  

-якщо він є професійним зберігачем  

-якщо договір зберігання є безвідплатним 

№ 48520 

Зберігач має право передати річ на зберігання іншій особі :  

-якщо він вимушений це зробити з метою захисту своїх інтересів, що заслуговують на 

увагу  



-якщо він вимушений це зробити в інтересах поклажодавця  

-якщо він не має можливості отримати згоду на це поклажодавця  

-в будь-якому випадку, якщо первісний зберігач і особа, якій він передав річ на 

зберігання, є професійними зберігачами  

-звільняючись при цьому від відповідальності за схоронність речі перед поклажодавцем  

-залишаючись відповідальним перед поклажодавцем за дії особи, якій він передав річ на 

зберігання  

-своєчасно повідомивши про це поклажодавця  

-не повідомляючи про це поклажодавця  

-з наступним повідомленням про це поклажодавця при поверненні йому речі 

№ 48620 

Обов’язок зберігача повернути річ полягає в наступному :  

-річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання  

-річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з 

урахуванням нормального зносу внаслідок користування нею  

-річ повинна бути повернути в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з 

урахуванням зміни її природних властивостей  

-зберігач має право на залишення частини плодів та доходів, які були ним одержані від 

речі  

-зберігач зобов’язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі  

-зберігач має право на залишення плодів та доходів, які були ним одержані від речі  

-зберігач зобов’язаний завчасно повідомити поклажодавця про закінчення строку 

зберігання  

-при іррегулярному зберіганні зберігач зобов’язаний повернути поклажедавцеві ту саму 

річ, яка була передана на зберігання  

-при іррегулярному зберіганні зберігач зобов’язаний повернути поклажодавцеві 

відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості 

№ 48720 

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням :  

-комерційного акту – на залізничному транспорті  

-товарно-транспортної накладної – на автомобільному транспорті  

-коносамента – на авіаційному транспорті  

-багажної квитанції – на авіаційному транспорті  

-накладної – на залізничному транспорті  

-накладної – на внутрішньому водному транспорті  

-коносаменту – на морському транспорті  

-акту загальної форми – на всіх видах транспорту  

-диспаші – на морському транспорті 

№ 49020 

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням :  

-авіаційної вантажної накладної – на повітряному транспорті  

-рейсового чартера – на авіаційному транспорті  

-товарно-транспортної накладної – на залізничному транспорті  

-багажної квитанції – на авіаційному транспорті  

-накладної – на залізничному транспорті  

-коносамента – на внутрішньому водному транспорті  

-коносамента – на морському транспорті  

-квитка – на авіаційному транспорті  

-акту загальної форми – на всіх видах транспорту 



№ 5010 

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 

№ 5020 

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 

№ 5030 

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 

№ 5040 

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 

№ 5050 

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 

№ 5060 

Правовим наслідком недодержання письмової форми договору страхування є :  

-неможливість сторін посилатися на показання свідків  

-нікчемність договору  

-можливість оспорювання договору  

-визнання договору неукладеним  

-звільнення сторін від відповідальності за порушення договірних зобов’язань 



№ 5070 

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 

№ 5080 

З якого моменту за загальним правилом 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 

№ 5090 

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 

№ 5100 

У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати :  

-якщо договір страхування укладено після настання страхового випадку  

-подання страхувальником неправдивих відомостей  

-відсутність коштів, необхідних для здійснення страхової виплати  

-вчинення страхувальником злочину  

-подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про факт настання 

страхового випадку 

№ 5110 

У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати :  

-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  

-всі відповіді правильні 

№ 5120 

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 



№ 5130 

У яких випадках договір страхування визнається судом недійсним :  

-якщо закінчився строк дії договору  

-якщо сторони не досягли згоди щодо усіх його істотних умов  

-якщо його укладено після настання страхового випадку  

-якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу  

-смерть страхувальника-фізичної особи 

№ 5140 

У яких випадках договір страхування визнається судом недійсним :  

-якщо сторони не дійшли згоди щодо усіх його істотних умов  

-якщо страховик безпідставно відмовляється здійснити страхову виплату  

-якщо страхувальника-фізичну особу визнано недієздатним після укладення договору  

-якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації  

-якщо страховий випадок протягом строку дії договору не наступив 

№ 5150 

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) 

№ 5160 

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 

№ 5170 

Строк реалізації прийнятого на комісію товару відповідно до Правил комісійної торгівлі 

непродовольчими товарами (за винятком антикваріату, творів мистецтва та унікальних 

речей) :  

-90 календарних днів  

-60 календарних днів  

-30 календарних днів  

-20 календарних днів  

-необмежений 

№ 5180 

Брокерська діяльність на ринку цінних паперів – це :  

-здійснення будь-яких цивільно-правових правочинів з цінними паперами на фондовій 

біржі  



-розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за 

дорученням, від імені та за рахунок емітента  

-укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних 

паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, 

передбачених законом  

-укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, 

доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за 

рахунок іншої особи  

-професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що 

провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про 

управління активами інституційних інвесторів 

№ 5190 

Сторонами договору доручення є :  

-повірений та клієнт  

-довіритель та повірений  

-поручитель та клієнт  

-довіритель та представник  

-довіритель та довірена особа 

№ 5200 

Сторонами договору комісії є :  

-комісійний агент та комітент  

-голова та члени комісії  

-довіритель та повірений  

-комісіонер та комітент  

-комісійний брокер та комітент 

№ 5210 

Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю :  

-комісіонера  

-комітента  

-третьої особи (вигодонабувача)  

-комісіонера і комітента як співвласників  

-комісіонера і комітента, якщо договором комісії не передбачено інше 

№ 5220 

Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити 

комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за :  

-сім днів  

-десять днів  

-двадцять днів  

-тридцять днів  

-один місяць 

№ 5230 

Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору комісії, який 

укладено без визначення строку, не пізніше ніж за :  

-один тиждень  

-десять днів  

-тридцять днів  



-один місяць  

-три місяці 

№ 5240 

Сторонами договору зберігання є :  

-зберігач і власник речі  

-зберігач і поклажодавець  

-зберігальник і поклажодавець  

-наймач і поклажодавець  

-охоронець і поклажодавець 

№ 5250 

До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст 

сейфа застосовуються положення Цивільного кодексу про договір :  

-зберігання  

-майнового найму (оренди)  

-банківського сейфа  

-банківського рахунка  

-банківського вкладу 

№ 5260 

До договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовуються 

положення Цивільного кодексу про договір :  

-зберігання  

-охорони  

-майнового найму (оренди)  

-поклажі  

-вокзальної охорони 

№ 5300 

Відповідно до агентського договору (ст. 297 Господарського кодексу України) 

комерційний агент зобов'язується надати іншому суб’єкту послуги щодо :  

-укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від свого 

імені і за свій рахунок  

-представництва інтересів цього суб’єкта в суді  

-сприяння укладенню договорів  

-укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від свого 

імені, але за рахунок цього суб’єкта  

-укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені 

цього суб'єкта і за його рахунок 

№ 5310 

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична 

особа - страховик :  

-у формі акціонерного товариства  

-у формі товариства з обмеженою відповідальністю  

-у формі фінансової установи  

-у формі страхового кооперативу  

-у формі асоціації страховиків  

-у формі товариства з додатковою відповідальністю  

-у формі приватного підприємства 



№ 5320 

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична 

особа - страховик :  

-у формі товариства з обмеженою відповідальністю  

-у формі повного товариства  

-у формі страхового банку  

-у формі комантдитного товариства  

-у формі страхового кооперативу  

-у формі асоціації страховиків  

-у формі страхового брокера 

№ 5330 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :  

-кліринг  

-фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 

управлінням  

-андеррайтинг  

-перестрахування  

-еквайринг  

-відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб  

-торгово-посередницька діяльність 

№ 5340 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :  

-фінансовий лізинг  

-виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції  

-франшиза  

-страхування  

-перестрахування  

-факторинг  

-франчайзинг 

№ 5350 

Страхувальниками визнаються :  

-банк, який надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності  

-небанківська фінансова установа, яка надає страхові послуги на підставі ліцензії на 

здійснення такої 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  

-юридичні особи або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як 

суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку 

діяльність у страхуванні від свого імені  

-фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і 

виконують частину його страхової діяльності 

№ 5360 

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 

№ 5370 

Видами добровільного страхування відповідно до Закону України «Про страхування» 

можуть бути :  

-страхування спортсменів вищої категорії;  

-страхування життя  

-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 

№ 5380 

Видами добровільного страхування відповідно до Закону України «Про страхування» 

можуть бути :  

-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  

-особисте страхування від нещасних випадків на транспорті  

-страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини  

-страхування фінансових ризиків 

№ 5390 

Видами обов’язкового страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є :  

-страхування життя  

-страхування здоров’я на випадок хвороби  

-страхування від нещасних випадків  

-страхування вантажів та багажу  

-особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 

організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної 

охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)  

-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. 

№ 5400 

Видами обов’язкового страхування відповідно до Закону України «Про страхування» є  

-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  

-страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності 

№ 5410 

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за 

рахунок довірителя такі дії :  

-провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки  

-здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на 

купівлю дизельного палива  

-підписати додаткову угоду до договору оренди  

-здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори  

-укласти договір поставки  

-скласти заповіт  

-відібрати гроші від особи, з якою довіритель в минулому уклав договір позики і сума 

позики не була вчасно повернута цією особою 

№ 5420 

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за 

рахунок довірителя такі дії :  

-організувати переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки  

-провести переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки  

-подарувати майно конкретній особі  

-укласти попередній договір  

-укласти на основі попереднього договору договір оренди (основний договір)  

-відібрати від особи, з якою довіритель попередньо уклав договір оренди, не повернуте в 

строк орендоване майно  

-розбити вітрове скло автомобіля, внаслідок чого в довірителя виникнуть права та 

обов’язки по відшкодуванню шкоди. 

№ 5430 

Юридичні дії, які належить вчинити повіреному за договором доручення, повинні бути :  

-формалізованими  

-конкретними  

-прямо передбаченими в актах цивільного законодавства  

-здійсненними  

-правомірними  

-вигідними для обох сторін  

-юридично забезпеченими 

№ 5440 

За договором комісії комісіонер може бути зобов’язаний за дорученням комітента 

вчинити від свого імені такі дії :  

-укласти договір поставки нафтопродуктів  

-провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки  

-здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на 

купівлю дизельного палива  

-укласти договір купівлі-продажу цінних паперів  

-здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори  

-подати заявку про видачу патенту на винахід  

-подати до суду позовну заяву 



№ 5450 

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов’язується продати майно є 

:  

-умова про комісійну плату  

-умова про делькредере  

-умова про ціну майна, яке продаватиметься  

-умова про строк (термін) передання майна покупцеві  

-умова про майно, яке продаватиметься  

-умова про можливість укладення договору субкомісії.  

-умова про місце передання майна покупцеві 

№ 5460 

За загальним правилом комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання 

третьою особою договору, укладеного нею за рахунок комітента, крім :  

-випадків, коли комісіонер поручився за виконання договору (акредитив)  

-випадків, коли комісіонер поручився за виконання договору (делькредере)  

-випадків, коли комітент збільшив комісійну плату  

-випадків, коли комітент усно попросив про це комісіонера  

-випадків, коли комітент письмово попросив про це комісіонера  

-випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи  

-випадків, коли виникла необхідність захисту законних прав та інтересів комітента 

№ 5470 

Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент має право :  

-не прийняти майно, куплене за вищою ціною  

-подати до комісіонера позов про повернення такого майна його попередньому власнику  

-прийняти майно, куплене за вищою ціною  

-зменшити комісійну плату  

-подати до комісіонера позов про перевід на нього прав та обов’язків покупця за 

договором купівлі-продажу  

-не прийняти майно, куплене за вищою ціною, заявивши про це комісіонерові в розумний 

строк після отримання від нього повідомлення про цю купівлю  

-прийняти майно, куплене за вищою ціною, і вимагати від комісіонера виплати продавцеві 

різниці в ціні 

№ 5480 

Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона :  

-пронесена через вхід до готелю  

-перебуває в транспортному засобі особи, яка проживає у готелі  

-передана працівникам готелю  

-знаходиться у передпокої готелю  

-знаходиться в приміщенні готелю  

-знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні  

-знаходиться на території готелю 

№ 5490 

Відповідно до Цивільного кодексу товарний склад на підтвердження прийняття товару 

видає один із таких складських документів :  

-складську квитанцію  

-складський сертифікат  

-складську накладну  

-просте складське свідоцтво  



-складне складське свідоцтво  

-подвійне складське свідоцтво  

-потрійне складське свідоцтво. 

№ 5500 

Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин, які можуть бути відокремлені 

одна від одної :  

-заставної  

-варанта (заставного свідоцтва)  

-заставної облігації  

-складського свідоцтва  

-складського опціону  

-заставного свідоцтва  

-складської квитанції 

№ 5510 

Хто з цих осіб не вважається представником іншої особи :  

-комісіонер, який за договором комісії укладає договір купівлі-продажу  

-повірений, який за договором доручення укладає договір поставки  

-повірений, який за договором доручення укладає договір оренди  

-управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії фактичного 

характеру  

-управитель, який за договором управління майном вчиняє щодо нього дії юридичного 

характеру  

-комерційний агент, який за агентським договором укладає договір поставки  

-експедитор, який за договором транспортного експедирування укладає договір 

перевезення вантажу від імені клієнта 

№ 5520 

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 

№ 5530 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) щодо подвійного 

складського свідоцтва :  

-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва 

(заставної)  

-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва 

(варанта)  

-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 

№ 5540 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) 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  

-таке свідоцтво є іменним  

-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 

№ 5550 

За загальним правилом зобов’язання сторін за договором складського зберігання 

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 

№ 5560 

Товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання товару 

у разі, якщо :  

-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 

№ 5570 

Товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання товару 

у разі, якщо :  

-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. 

№ 5580 

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 

№ 5590 

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до передавального напису простого складського 

свідоцтва :  

-повинен бути здійснений у бездокументарній формі  

-повинен бути безумовним  

-повинен бути бланковим  

-не може бути «на пред’явника»  

-не може бути іменним  

-може бути бланковим  

-зроблений фізичною особою, повинен бути нотаріально посвідчений 

№ 5600 

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до 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  

-повинен бути нічим не обумовлений.  

-повинен бути бланковим.  

-не може бути бланковим  

-повинен бути «на пред’явника»  

-може бути іменним або «на пред’явника» 

№ 56120 

Факт укладення договору страхування може посвідчуватися :  

-показами свідків  

-договором страхування, укладеним у письмовій формі  

-договором страхування, укладеним в усній формі  

-видачею страхового свідоцтва  

-видачею страхового поліса  

-видачею страхового векселя  

-сплатою франшизи  

-складанням диспаші  

-настанням страхового випадку 



№ 56220 

Факт укладення договору страхування може посвідчуватися :  

-договором страхування, укладеним в усній формі  

-показами свідків  

-видачею страхової квитанції  

-складанням аварійного сертифіката (акта)  

-видачею страхового свідоцтва  

-видачею страхового сертифіката  

-складанням комерційного акта  

-видачею страхової розписки  

-договором страхування, укладеним у письмовій формі 

№ 56320 

Факт укладення договору страхування може посвідчуватися :  

-видачею страхового свідоцтва  

-показами свідків  

-настанням страхового випадку  

-видачею страхового поліса  

-договором страхування, укладеним в усній формі  

-видачею страхової суми  

-зверненою до конкретного страховика заявою страхувальника про укладення договору 

страхування, прийнятою страховиком  

-видачею страхового сертифіката  

-видачею страхової облігації 

№ 56420 

Договір доручення припиняється у випадку :  

-невиконання повіреним юридичних дій передбачених договором.  

-неналежного виконання повіреним юридичних дій передбачених договором  

-відмови довірителя від договору  

-відмови повіреного від договору  

-смерті повіреного  

-відмови довірителя видати повіреному поруку  

-стійкого хронічного психічного розладу повіреного  

-вчинення юридичних дій замісником, до якого переходять усі права та обов’язки 

повіреного.  

-обмеження цивільної дієздатності довірителя 

№ 56520 

Договір доручення припиняється у випадку :  

-укладення його довірителем під впливом обману зі сторони повіреного  

-недосягнення сторонами при його укладенні згоди щодо предмета договору  

-укладення його недієздатним довірителем  

-визнання довірителя недієздатним  

-смерті повіреного  

-укладення договору доручення з порушенням вимог про форму  

-вчинення юридичних дій замісником, до якого переходять усі права та обов’язки 

повіреного.  

-відмови довірителя від договору  

-істотного порушення однією із сторін своїх зобов’язань за договором 



№ 56620 

Договір доручення припиняється у випадку :  

-обмеження цивільної дієздатності довірителя  

-визнання повіреного безвісно відсутнім  

-смерті довірителя  

-відмови довірителя виплатити повіреному винагороду  

-відмови повіреного від договору  

-укладення договору доручення з метою приховати інший договір  

-відмови довірителя видати замісникові повіреного довіреність  

-визнання довірителя недієздатним  

-укладення договору довірителем під впливом насильства зі сторони повіреного 

№ 56720 

Які з нижченаведених предметів не приймаються для комісійного продажу відповідно до 

Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами :  

-лікувальні засоби і вироби медичного призначення  

-предмети антикваріату  

-книги  

-отруйні речовини  

-товари побутової хімії  

-транспортні засоби  

-одяг  

-музичні інструменти  

-армійське знаряддя 

№ 56820 

Які з нижченаведених предметів не приймаються для комісійного продажу відповідно до 

Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами :  

-мисливська зброя  

-спортивна зброя  

-вибухові речовини  

-наркотичні засоби  

-товари побутової хімії  

-лікувальні засоби і вироби медичного призначення  

-унікальні речі  

-твори мистецтва  

-музичні інструменти 

№ 56920 

Товарний склад на підтвердження прийняття товару може видавати один із таких 

складських документів :  

-складський сертифікат  

-складську квитанцію  

-жетон  

-складський жетон  

-подвійне складське свідоцтво  

-складський поліс  

-просте складське свідоцтво  

-заставне свідоцтво  

-розписку про прийняття товару на зберігання 



№ 57020 

Юридичні дії, які належить вчинити повіреному за договором доручення, повинні бути :  

-юридично грамотними  

-прямо передбаченими в актах цивільного законодавства  

-здійсненними  

-вигідними для обох сторін  

-правомірними  

-юридично забезпеченими  

-юридично коректними  

-конкретними  

-суспільно корисними 

№ 57120 

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 заставне свідоцтво  

-сертифікований склад видає подвійне складське свідоцтво  

-сертифікований склад видає боргову розписку  

-договір складського зберігання  

-реєстр складських свідоцтв  

-Єдиний складський реєстр України 

№ 57220 

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до передавального напису простого складського 

свідоцтва :  

-повинен бути безумовним  

-повинен бути здійснений у бездокументарній формі  

-повинен бути бланковим  

-не може бути «на пред’явника»  

-зроблений фізичною особою, повинен бути нотаріально посвідчений  

-повинен бути нотаріально посвідченим  

-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 

№ 57320 

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до 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  

-оформляється окремим документом (варантом)  

-повинен бути нічим не обумовлений.  

-повинен бути бланковим.  

-не може бути бланковим  

-повинен бути «на пред’явника»  



-може бути іменним або «на пред’явника»  

-передавальний напис може бути повним або частковим 

№ 57420 

Вкажіть законодавчі вимоги, які ставлять до 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 іменним  

-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  

-не може бути «на пред’явника» 

№ 57520 

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична 

особа - страховик :  

-у формі командитного товариства  

-у формі товариства з обмеженою відповідальністю  

-у формі фінансової корпорації  

-у формі страхової спілки  

-у формі товариства з додатковою відповідальністю  

-у формі асоціації страховиків  

-у формі приватного підприємства  

-у формі промислово-фінансової групи  

-у формі акціонерного товариства 

№ 57620 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :  

-надання фінансових послуг  

-брокерська діяльність на ринку цінних паперів  

-фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 

управлінням  

-еквайринг  

-фінансовий лізинг  

-перестрахування  

-форфейтинг  

-посередницька діяльність на ринку нерухомості  

-страхування 

№ 57720 

Відповідно до Цивільного кодексу товарний склад на підтвердження прийняття товару 

видає один із таких складських документів :  

-складський сертифікат  

-складську квитанцію  

-одинарне складське свідоцтво  

-подвійне складське свідоцтво  

-просте складське свідоцтво  



-складський товарний чек  

-складський поліс.  

-варант  

-боргову розписку 

№ 57820 

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за 

рахунок довірителя такі дії :  

-організувати переговори щодо укладення в майбутньому договору оренди  

-провести переговори щодо укладення в майбутньому договору оренди  

-подарувати майно конкретній особі  

-укласти на основі попереднього договору договір поставки (основний договір)  

-відібрати від особи, з якою довіритель попередньо уклав договір оренди, не повернуте в 

строк орендоване майно  

-укласти змішаний договір  

-розбити вітрове скло автомобіля, який належить іншій особі, і забрати з нього портфель, 

що належить довірителеві  

-придбати ділянку на поверхні Марсу  

-створити винахід 

№ 57920 

За договором комісії комісіонер може бути зобов’язаний за дорученням комітента 

вчинити від свого імені такі дії :  

-укласти договір поставки нафтопродуктів  

-провести переговори та домовитись про орієнтовну ціну майбутнього договору поставки  

-здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на 

купівлю дизельного палива  

-подати до суду позовну заяву  

-укласти договір купівлі-продажу цінних паперів  

-здійснити маркетингові дослідження ринку та провести переговори  

-укласти договір міни (бартеру)  

-подати заявку про видачу патенту на винахід  

-укласти договір купівлі-продажу майнових прав 

№ 58020 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги (характеристики) 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  

-таке свідоцтво може бути видане будь-яким товарним складом  

-таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав ліцензію 

на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального користування  

-таке свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав 

сертифікат про відповідність надання послуг зі зберігання  

-частини такого свідоцтва можуть передаватися іншій особі тільки разом 

№ 58120 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані права володільця простого складського 



свідоцтва, передбачені Законом України «Про сертифіковані товарні склади та прості і 

подвійні складські свідоцтва :  

-право володіти товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом  

-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 забрати товар із сертифікованого складу після закінчення строку його зберігання  

-право оплатити сертифікованому складу вартість послуг із зберігання згідно з договором 

складського зберігання 

№ 58220 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані 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 володіти товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом  

-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 передати товар у заставу за умови погашення простого складського свідоцтва та 

одержання замість нього подвійного складського свідоцтва  

-право отримувати комісійну винагороду 

№ 58320 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані 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  

-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від 

заставного свідоцтва, має право розпоряджатися цим свідоцтвом лише зі згоди 

заставодержателя.  

-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від 

заставного свідоцтва, має право вимагати видачі товару або його частини із 

сертифікованого складу за умови припинення зобов’язання, забезпеченого за заставним 

свідоцтвом 



№ 58420 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані 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 подвійного складського свідоцтва, відокремленої від 

заставного свідоцтва, має право вимагати видачі товару або його частини із 

сертифікованого складу за умови припинення зобов’язання, забезпеченого за заставним 

свідоцтвом  

-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися 

товаром лише зі згоди сертифікованого складу  

-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. 

№ 58520 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до форми 

договору зберігання :  

-договір зберігання між юридичними особами укладається в письмовій формі  

-договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в 

письмовій формі  

-письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання 

посвідчене розпискою, підписаною зберігачем  

-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 може підтверджуватися свідченнями свідків  

-договір зберігання речей особистого користування та побутового призначення може 

укладатися усно 

№ 58620 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до форми 

договору зберігання :  

-договір зберігання між юридичними особами укладається в письмовій формі  

-договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в 

письмовій формі  

-письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання 

посвідчене розпискою, підписаною зберігачем  

-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 

№ 58720 

За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за 

рахунок довірителя такі дії :  

-організувати переговори щодо укладення в майбутньому договору оренди  

-подарувати майно, що є власністю довірителя, конкретній особі  

-провести переговори щодо укладення в майбутньому договору оренди  

-відібрати від особи, з якою довіритель попередньо уклав договір оренди, не повернуте в 

строк орендоване майно  

-купити для довірителя певне майно  

-продати майно, що є власністю довірителя  

-скласти заповіт  

-придбати ділянку на Місяці  

-написати портрет довірителя 

№ 58820 

Відповідно до Цивільного кодексу товарний склад на підтвердження прийняття товару 

видає один із таких складських документів :  

-складську облігацію  

-складський вексель  

-потрійне складське свідоцтво  

-подвійне складське свідоцтво  

-просте складське свідоцтво  

-складський коносамент  

-складський поліс.  

-складську квитанцію  

-складську накладну 

№ 58920 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до 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 

поліса  

-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового 

векселя  

-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового 

сертифіката  

-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 

№ 59020 

Вкажіть, у яких відповідях правильно виписані вимоги Цивільного кодексу до форми 

договору страхування :  

-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового 

свідоцтва  

-договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно  

-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового 

сертифіката  

-договір страхування життя може укладатися усно  

-у разі недодержання письмової форми договору страхування сторони при доказуванні 

факту його укладення не можуть посилатися на показання свідків  

-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового 

поліса  

-договір може укладатися шляхом видачі страхувальником страховикові страхової премії  

-договір страхування укладається в письмовій формі  

-у разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним 

№ 6030 

Фактичні та юридичні дії зобов’язується за договором вчиняти  

-ліцензіар;  

-зберігач;  

-позичальник;  

-управитель;  

-підрядник 

№ 6040 

Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається  

-не укладеним;  

-нікчемним;  

-укладеним на 1 рік;  

-укладеним на 5 років;  

-укладеним на невизначений строк 

№ 6050 

Договір управління нерухомим майном укладається  

-в письмовій формі;  

-в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;  

-в письмовій формі, підлягає державній реєстрації;  

-в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації;  

-в письмовій формі і на вимогу установника підлягає нотаріальному посвідченню 

№ 6060 

Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, установником 

управління є  

-батьки;  

-органи опіки та піклування;  

-сама особа за дозволом суду;  

-її піклувальник  

-її опікун 



№ 6080 

Якщо інше не встановлено договором, коли вкладник не вимагає повернення суми 

строкового вкладу зі спливом встановленого строку, договір вважається  

-продовженим на умовах вкладу на вимогу;  

-припиненим;  

-продовженим на тих же умовах на рік;  

-продовженим на тих же умовах на той же строк;  

-продовженим на тих же умовах на невизначений строк 

№ 6090 

Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено 

законом  

-діє лише протягом року;  

-не може бути односторонньо збільшений банком;  

-може бути односторонньо зменшений банком;  

-не може бути односторонньо зменшений банком;  

-може бути односторонньо змінений лише НБУ 

№ 6100 

Якщо договір банківського вкладу укладається на користь третьої особи, то його істотною 

умовою є  

-визначення умови про кредитування;  

-визначення імені (найменування) особи, на користь якої зроблено вклад;  

-визначення підстав відмови від договору особи, на користь якої зроблено вклад;  

-визначення місця проживання (місцезнаходження) особи, на користь якої зроблено вклад;  

-визначення строку договору за бажанням особи, на користь якої зроблено вклад. 

№ 6110 

Банк стягувача приймає платіжну вимогу протягом … з дати її складання  

-30 календарних днів;  

-20 календарних днів;  

-10 календарних днів;  

-10 робочих днів;  

-20 робочих днів 

№ 6120 

Кредитування рахунку називається  

-форфейтинг;  

-овердрафт;  

-факторинг;  

-франчайзинг;  

-інкасо 

№ 6150 

Максимальним розміром пені, яка сплачується в разі невиконання грошового зобов’язання 

за договором між суб’єктами господарювання, є :  

-подвійна облікова ставка НБУ, якщо більший розмір не визначений договором;  

-подвійна облікова ставка НБУ;  

-розмір визначений договором;  

-розмір визначений внутрішніми банківськими правилами;  

-облікова ставка НБУ 



№ 6210 

Сторони договору факторингу називаються  

-позикодавець і позичальник;  

-банк і вкладник;  

-фактор і клієнт;  

-фактородавець і фактороодержувач;  

-фактор і боржник 

№ 6220 

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки  

-всім своїм майном;  

-субсидіарну, всім своїм майном;  

-у межах пайових внесків;  

-у розмірі, кратному їх вступному внеску;  

-лише, якщо вони брали кредит 

№ 6230 

Надавати кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії  

-будь-яка фінансова установа;  

-лише Національний банк України;  

-лише кредитна установа;  

-будь-який суб’єкт підприємницької діяльності;  

-будь-яка юридична особа 

№ 6240 

На підставі довіреності діє  

-комісіонер;  

-управитель;  

-позичальник;  

-повірений;  

-вкладник 

№ 6250 

У разі вчинення управителем дій з перевищенням наданих йому повноважень, за умови, 

що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати 

про це, наступає відповідальність управителя  

-субсидіарна;  

-солідарна з установником управління;  

-солідарна з вигодонабувачем;  

-солідарна з третіми особами;  

-часткова з установником управління 

№ 6260 

Якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог 

кредиторів, управитель несе відповідальність за боргами, що виникли у зв’язку із 

здійсненням ним управління,  

-солідарну з установником управління;  

-субсидіарну;  

-солідарну з вигодонабувачем;  

-повну;  

-часткову 



№ 6270 

Управитель може відчужувати майно, передане в управління, лише за згодою  

-установника управління;  

-дарувальника;  

-кредиторів;  

-суду;  

-вигодонабувача 

№ 6310 

Кредитодавцем за кредитним договором може виступати  

-фізична особа;  

-банк;  

-фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності;  

-будь-яка юридична особа;  

-лише Національний банк України;  

-фінансова установа;  

-фізичні, юридичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності 

№ 6320 

Якщо інше не встановлено законом, управителем не може бути  

-суб’єкт підприємницької діяльності;  

-орган державної влади;  

-юридична особа;  

-банк;  

-орган місцевого самоврядування;  

-фінансова установа;  

-орган влади АР Крим 

№ 6340 

Істотними умовами договору управління майном є  

-розмір плати за користування майном;  

-перелік майна, що передається в управління;  

-відповідальність сторін;  

-найменування сторін;  

-строк користування майном;  

-розмір плати за управління майном;  

-форма плати за управління майном 

№ 6350 

Якщо власником майна є фізична особа, яка визнана недієздатною, установником 

управління може бути  

-суд;  

-піклувальник;  

-опікун;  

-близький родич;  

-опікунська рада;  

-орган опіки та піклування;  

-медичний заклад в якому особа перебуває на лікуванні 

№ 6360 

Предметом договору управління майном не можуть бути  

-особисті немайнові права винахідника;  



-цінні папери;  

-майнові права;  

-право на ім’я;  

-нерухомість;  

-підприємство як єдиний майновий комплекс;  

-рухомі речі 

№ 6420 

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку у разі …. та …  

-зупинення видаткових операцій на підставі рішення суду;  

-наявності залишку грошових коштів на цьому рахунку;  

-відсутності залишку грошових коштів протягом року;  

-відсутності операцій за цим рахунком протягом трьох років підряд;  

-відсутності видаткових операцій за рахунком протягом року;  

-відсутності операцій за рахунком протягом року;  

-відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку 

№ 6430 

Фактором може бути  

-суб’єкт підприємницької діяльності;  

-банк;  

-юридична особа, яка має грошову вимогу;  

-бюро кредитних історій;  

-фінансова установа;  

-Фонд гарантування вкладів;  

-юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності 

№ 6450 

Якщо інше не встановлено договором факторингу, клієнт не відповідає за  

-обмеження відступлення права вимоги перед боржником;  

-заборону відступлення права вимоги перед боржником;  

-невиконання боржником грошової вимоги;  

-дійсність прав фактора;  

-прострочення виконання боржником грошової вимоги;  

-дійсність грошової вимоги;  

-неналежне виконання боржником грошової вимоги 

№ 6460 

Фінансові послуги надаються  

-страховими компаніями;  

-товарними складами;  

-ломбардами;  

-Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;  

-аудиторами;  

-фізичними особами –суб’єктами підприємницької діяльності, якщо це прямо передбачено 

законом;  

-іпотекодавцями 

№ 6480 

Якщо фізична особа-резидент не має рахунків у цьому банку, то для відкриття їй 

вкладного (депозитного) рахунку вона має пред’явити  

-паспорт;  



-копію податкової декларації;  

-податкову декларацію;  

-довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера;  

-дозвіл органу опіки та піклування;  

-письмову згоду другого з подружжя;  

-ощадну книжку 

№ 6500 

За договором управління майном можуть вчинятися управителем  

-дії по догляду за установником;  

-фактичні дії;  

-лише дарування майна;  

-лише договори купівлі-продажу щодо майна;  

-дії, визначені в довіреності;  

-юридичні дії;  

-дії від імені вигодонабувача 

№ 6520 

В якості банківського вкладу можуть бути передані  

-будь-які рухомі речі;  

-національна валюта;  

-будь-які речі, визначені родовими ознаками;  

-банківські метали;  

-іноземна валюта;  

-сервітути;  

-лише майнові права 

№ 6530 

Видами банківських вкладів є  

-комерційні;  

-заставні;  

-строкові;  

-відкличні;  

-універсальні;  

-вклади на вимогу;  

-безвідкличні 

№ 6540 

Предметом договору факторингу може бути  

-речове право;  

-наявна грошова вимога;  

-сервітут;  

-нерухомість;  

-майбутня грошова вимога;  

-будь-яка річ;  

-будь-яке майнове право 

№ 6560 

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути  

-вирок суду;  

-розпорядження клієнта;  

-постанова прокурора;  



-постанова слідчого;  

-постанова НБУ;  

-рішення суду;  

-постанова податкової служби 

№ 6570 

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути  

-розпорядження банку;  

-розпорядження клієнта;  

-рішення органу опіки і піклування;  

-рішення органу Антимонопольного комітету України;  

-договір між банком і клієнтом;  

-рішення суду;  

-рішення органу податкової служби 

№ 6600 

Банк може сплачувати суму вкладу і нараховані за ним проценти  

-будь-яким майном;  

-національною валютою;  

-нерухомістю;  

-іноземною валютою;  

-банківськими металами;  

-будь-якими майновими правами;  

-сервітутами 

№ 66120 

У договорі про іпотечний борг можуть бути зазначені  

-гарантійні строки;  

-умови страхування фінансових ризиків щодо невиконання основного зобов’язання;  

-інфляційні застереження;  

-обов’язок боржника повідомити про придбання ним будь-якої нерухомості;  

-строки та розміри платежів;  

-строки будівництва;  

-підстави для зміни умов договору після включення іпотечного боргу до консолідованого 

іпотечного боргу;  

-право кредитодавця відчужувати основне зобов’язання;  

-згода боржника на приєднання його основного зобов’язання до консолідованого 

іпотечного боргу та включення іпотечного боргу до іпотечного пулу; 

№ 66220 

Умова про комерційний кредит може передбачати надання  

-відстрочення оплати;  

-цінних паперів в заставу;  

-банківських гарантій;  

-податкового кредиту;  

-авансу;  

-субсидій;  

-попередньої оплати;  

-делькредере;  

-розстрочення оплати 



№ 66420 

Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок  

-непереборної сили;  

-умислу управителя;  

-необережності управителя;  

-умислу установника;  

-умислу вигодонабувача;  

-необережності вигодонабувача;  

-належної турботливості управителя про інтереси установника;  

-необережності установника;  

-тяжкого матеріального становища управителя 

№ 66520 

Договір управління майном припиняється у разі  

-визнання установника управління недієздатним;  

-обмеження цивільної дієздатності установника управління;  

-визнання установника управління безвісно відсутнім;  

-загибелі майна, переданого в управління;  

-дострокового припинення управління майном за рішенням суду;  

-припинення договору за заявою однієї із сторін у зв’язку із закінченням його строку;  

-смерті управителя;  

-визнання фізичної особи – установника управління банкрутом;  

-визнання вигонабувача недієздатним 

№ 67020 

Кредитна спілка має право самостійно встановлювати  

-види кредитів, які надаються нею;  

-облікову ставку НБУ;  

-розмір плати за кредит;  

-умови надання кредитних послуг для осіб, які не є членами спілки;  

-вимоги щодо ліцензування діяльності кредитної спілки;  

-ціни (тарифи) на свої послуги;  

-способи забезпечення кредитних зобов’язань;  

-спадкоємців вкладів членів кредитної спілки;  

-розмір плати (процентів), які розподіляються на пайові членські внески 

№ 67120 

Майно кредитної спілки формується за рахунок  

-вступних, обов’язкових внесків членів кредитної спілки;  

-грошових пожертвувань;  

-державного бюджету;  

-доходів від лізингової діяльності;  

-доходів від придбаних спілкою державних цінних паперів;  

-доходів від діяльності по веденню поточних рахунків клієнтів;  

-плати за надання своїм членам кредитів;  

-доходів від надання в оренду сейфів для зберігання цінностей;  

-доходів від діяльності в сфері роздрібної купівлі-продажу 

№ 67220 

Кредитна спілка відповідно до свого статуту  

-займається факторинговою діяльністю;  

-розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в банках;  



-приймає обов’язкові пайові внески від членів спілки;  

-надає кредити своїм членам;  

-займається лізинговою діяльністю;  

-надає кредити кожному, хто до неї звернеться;  

-надає послуги по зберіганню цінностей в сейфах;  

-залучає на договірних умовах кредити банків;  

-виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами 

№ 67320 

До фінансових установ належать  

-страхові компанії;  

-будівельні компанії;  

-банки;  

-порти;  

-бюро кредитних історій;  

-кредитні спілки;  

-Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;  

-ломбарди;  

-інвестиційні компанії 

№ 67420 

Фінансовими вважаються такі послуги  

-випуск платіжних карток;  

-зберігання;  

-надання коштів у оплатну позику;  

-емісія акцій;  

-діяльність з обміну валют;  

-транспортне експедирування;  

-факторинг;  

-управління нерухомим майном;  

-страхування 

№ 67520 

На підставі банківської ліцензії комерційні банки мають право здійснювати  

-приймання депозитів від юридичних осіб;  

-сертифікацію аудиторів;  

-емісію національної валюти України;  

-випуск товарної продукції;  

-перевезення вантажів;  

-транспортне експедирування;  

-розміщення залучених коштів від свого імені;  

-факторинг;  

-відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів 

№ 67620 

До договорів про надання фінансових послуг належать  

-договір факторингу;  

-договір оплатної позики грошей;  

-договір страхування;  

-ліцензійний договір;  

-договір управління фінансовими активами;  

-договір комерційної концесії;  



-договір зберігання;  

-договір управління нерухомим майном;  

-договір банківського вкладу 

№ 67720 

Якщо інше не передбачено законом, договір про надання фінансових послуг повинен 

містити  

-умови взаєморозрахунків;  

-засади грошово-кредитної політики;  

-ставки рефінансування НБУ;  

-перелік нерухомого майна;  

-кредитну історію;  

-розмір фінансового активу, зазначеного у грошовому виразі;  

-відомості про поточну трудову діяльність особи, якій надається фінансова послуга;  

-строк дії договору;  

-найменування фінансової операції 

№ 67920 

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути  

-вирок суду;  

-розпорядження клієнта;  

-постанова прокурора;  

-постанова слідчого;  

-постанова НБУ;  

-рішення суду;  

-постанова податкової служби;  

-договір між банком і клієнтом;  

-наказ міністерства 

№ 68020 

До банківських правочинів належать  

-договір контрактації;  

-договір банківського вкладу;  

-договір складського зберігання;  

-кредитний договір;  

-договір управління нерухомим майном;  

-договір банківського рахунку;  

-договір страхування;  

-договір факторингу;  

-договір франчайзингу. 

№ 68120 

До фінансових належать послуги  

-форфейтингу;  

-фрайчайзингу;  

-іпотечного кредиту;  

-купівлі-продажу;  

-споживчого кредиту;  

-позички;  

-страхування;  

-факторингу;  

-найму 



№ 68220 

Поточні рахунки клієнтів банку закриваються на підставі (у разі)  

-оголошення померлою фізичної особи (клієнта);  

-заяви клієнта;  

-заяви банку;  

-відсутності операцій за рахунком протягом 6 місяців;  

-скасування державної реєстрації підприємця (клієнта);  

-зміни місцезнаходження юридичної особи (клієнта);  

-поділу юридичної особи (клієнта);  

-відсутності операцій на рахунку протягом трьох місяців;  

-зміни імені фізичної особи-підприємця (клієнта) 

№ 68320 

Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного 

рахунку потрібно подати такі документи:  

-копію зареєстрованого установчого документа;  

-витяг з Державного реєстру про державну реєстрацію юридичної особи;  

-картку зі зразками підписів і відбитка печатки;  

-копію свідоцтва про народження засновника юридичної особи;  

-копії водійських прав засновників юридичної особи;  

-копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в територіальному 

органі Міністерства доходів і зборів України;  

-постанову правління банку;  

-рішення кредитної ради банку;  

-рішення установчих зборів юридичної особи. 

№ 68420 

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення 

грошової суми підтверджено  

-рішенням кредитної ради банку;  

-договором банківського рахунку з видачею чекової книжки;  

-договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки;  

-постановою правління НБУ;  

-іпотечним сертифікатом;  

-договором банківського вкладу з видачею ощадного сертифіката;  

-договором банківського вкладу з видачею чекової книжки чи платіжної вимоги;  

-договором банківського вкладу, укладеним у письмовій формі;  

-договором факторингу 

№ 68520 

Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі  

-відсутності операцій за рахунком протягом 6 місяців;  

-проведення реорганізації в межах одного банку;  

-скасування державної реєстрації підприємця (клієнта);  

-зміни місця проживання фізичної особи (клієнта);  

-зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;  

-визнання фізичної особи (клієнта) безвісно відсутнім;  

-проведення реорганізації банків шляхом їх поділу;  

-визнання фізичної особи (клієнта) недієздатним;  

-заяви банку 



№ 68620 

Якщо неповнолітня особа (резидент) віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому 

банку, то для відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку вона має пред’явити  

-кредитну історію;  

-свідоцтво про народження;  

-атестат;  

-дозвіл органу опіки та піклування;  

-документ, що дає змогу банку визначити місце проживання цієї особи;  

-письмову згоду батьків;  

-паспорт;  

-письмову згоду батьків, засвідчену нотаріально;  

-довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податку 

№ 68820 

Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунку у разі  

-відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено 

договором;  

-закінчення строку дії договору;  

-клієнт не викликає довіри з боку банку;  

-якщо сума грошових коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, залишилась меншою 

від ста гривень;  

-якщо сума грошових коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, залишилась меншою 

від тисячі гривень;  

-у випадках, встановлених договором;  

-укладення клієнтом з цим же банком договору банківського вкладу;  

-укладення договору факторингу;  

-якщо сума грошових коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, залишилась меншою 

від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо 

така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це 

№ 7010 

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається 

у такій формі:  

-усній;  

-письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно;  

-письмовій;  

-письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню;  

-конклюдентній. 

№ 7020 

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату):  

-особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності;  

-право на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності;  

-виключне право на результат творчої діяльності;  

-об’єкт права інтелектуальної власності;  

-дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) 

№ 7030 

Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то вважається, що за цим 

договором надається:  

-виключна ліцензія ;  

-невиключна ліцензія;  



-одинична ліцензія;  

-субліцензія;  

-перехресна ліцензія. 

№ 7040 

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються 

надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії 

поширюється на:  

-територію усіх держав, які є учасницями Договору про заснування ВОІВ;  

-територію держав - членів Європейського Союзу;  

-територію області України, в якій був підписаний ліцензійний договір;  

-територію держав – учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності;  

-територію України. 

№ 7050 

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається:  

-укладеним на невизначений строк;  

-укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового 

права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж 

на 5 років;  

-неукладеним;  

-укладеним на 10 років;  

-укладеним на 5 років 

№ 7060 

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за 

замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, переходить у 

власність:  

-замовника;  

-творця;  

-творця і замовника як об’єкт їхньої спільної сумісної власності;  

-роботодавця;  

-творця і замовника як об’єкт їхньої спільної часткової власності. 

№ 7070 

Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створеного за 

договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, залишаються за:  

-автором, якщо інше не встановлено договором;  

-замовником, якщо інше не встановлено договором;  

-підрядником, якщо інше не встановлено інше;  

-ліцензіатом, якщо інше не встановлено договором;  

-ліцензіаром, якщо інше не встановлено договором . 

№ 7080 

Чи впливає укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності на ліцензійні договори, які були укладені раніше:  

-має наслідком їх припинення;  

-не впливає;  

-впливає у випадках, передбачених законом;  

-не впливає, якщо це передбачено в умовах попередньо укладених ліцензійних договорів;  

-має наслідком їх недійсність. 



№ 7090 

Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який:  

-здійснив державну реєстрацію користувача;  

-здійснив державну реєстрацію правоволодільця;  

-здійснює державну реєстрацію правочинів;  

-здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності;  

-здійснює державну реєстрацію речових прав. 

№ 7100 

Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору 

комерційної концесії здійснюється органом, який:  

-здійснив державну реєстрацію користувача;  

-здійснив державну реєстрацію правоволодільця;  

-здійснює державну реєстрацію правочинів;  

-здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності;  

-здійснює державну реєстрацію речових прав. 

№ 7110 

У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право 

посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту:  

-підписання договору;  

-державної реєстрації користувача;  

-державної реєстрації договору;  

-державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності, що входять до комплексу 

прав, що є предметом договору;  

-державної реєстрації правоволодільця. 

№ 7120 

Користувач та субкористувач (за договором комерційної субконцесії) відповідають перед 

правоволодільцем за завдану йому шкоду:  

-солідарно;  

-субсидіарно;  

-у частках, що визначаються відповідно до ступеня їх вини;  

-у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної концесії;  

-у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної субконцесії. 

№ 7130 

За договором комерційної концесії правоволоділець за вимогами, що пред’являються до 

користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих 

(виконаних, наданих) користувачем, несе:  

-солідарну відповідальність;  

-субсидіарну відповідальність;  

-відповідальність, визначену договором;  

-обмежену відповідальність;  

-часткову відповідальність. 

№ 7140 

Згідно договору комерційної концесії за вимогами, що пред’являються до користувача як 

виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає з 

користувачем:  

-частково;  

-солідарно;  



-субсидіарно;  

-колективно  

-обмежено. 

№ 7150 

Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, має право на укладення 

договору комерційної концесії на новий строк:  

-на тих же умовах;  

-на умовах, визначених в договорі;  

-на найбільш вигідних йому умовах;  

-на умовах, погоджених сторонами;  

-на умовах, найбільш вигідних правоволодільцю. 

№ 7160 

У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право 

посилатися на зміну договору лише з моменту:  

-нотаріального посвідчення цієї зміни;  

-офіційної публікації про таку зміну;  

-досягнення згоди сторонами щодо цієї зміни у належній формі;  

-підписання сторонами додаткової угоди до договору комерційної концесії;  

-державної реєстрації цієї зміни, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати 

про зміну договору раніше. 

№ 7170 

Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у 

будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як 

за:  

-один місяць, якщо більш тривалий строк не встановлений договором;  

-три місяці;  

-три місяці, якщо більш тривалий строк не встановлений договором;  

-шість місяців;  

-шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. 

№ 7180 

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким 

надано за цим договором, дія договору:  

-не припиняється;  

-не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося;  

-призупиняється;  

-припиняється;  

-продовжується. 

№ 7190 

У випадку припинення права, користування яким надано за договором комерційної 

концесії, користувач, якщо інше не встановлено договором, має право вимагати:  

-внесення змін у договір;  

-розірвання договору;  

-укладення нового договору;  

-відшкодування збитків;  

-відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати. 



№ 7200 

Вклади учасників простого товариства за вартістю вважаються:  

-рівними;  

-пропорційними їх часткам у статутному капіталі простого товариства;  

-рівними, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних 

обставин;  

-рівними, якщо інше не передбачено засновницьким договором простого товариства;  

-рівними, якщо інше не встановлено у статуті простого товариства. 

№ 7210 

Якщо договір простого товариства не пов’язаний із здійсненням його учасниками 

підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними 

зобов’язаннями:  

-солідарно усім своїм майном;  

-частиною свого майна, визначеного у договорі простого товариства;  

-в межах свого вкладу;  

-усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно;  

-у повному обсязі усім своїм майном. 

№ 7220 

Якщо договір простого товариства пов’язаний із здійсненням його учасниками 

підприємницької діяльності, учасники за всіма спільними зобов’язаннями незалежно від 

підстав їх виникнення відповідають:  

-усім своїм майном пропорційно до вартості їх вкладів у спільне майно;  

-солідарно;  

-частково - в межах свого вкладу;  

-субсидіарно;  

-частково - пропорційно до розміру своєї частки. 

№ 7230 

Учасник простого товариства, який вніс у спільну власність річ, визначену 

індивідуальними ознаками, має право у разі припинення договору простого товариства 

вимагати:  

-повернення йому цієї речі на підставі виконавчого напису нотаріуса за умови додержання 

інтересів інших учасників і кредиторів;  

-повернення йому цієї речі в судовому порядку за умови додержання інтересів інших 

учасників і кредиторів;  

-відшкодування вартості речі;  

-повернення йому цієї речі або заміни на іншу річ того ж роду і тієї ж якості;  

-виплати йому подвійної вартості речі. 

№ 7240 

Якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, не 

встановлений, воно вважається чинним протягом:  

-трьох місяців;  

-шести місяців;  

-тридцяти днів;  

-одного року;  

-розумного часу відповідно до змісту завдання. 

№ 7250 

У разі зміни завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, особа, яка приступила до 



виконання завдання, має право вимагати:  

-розумну плату;  

-відшкодування збитків, завданих у зв’язку із зміною завдання;  

-публічного вибачення;  

-виплати винагороди (нагороди) у повному обсязі відповідно до первісних умов;  

-виплати частини винагороди (нагороди) за частину виконаного завдання. 

№ 7260 

Конкурс, на який засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому 

персональних учасників, називається:  

-приватний конкурс;  

-спеціальний конкурс;  

-персональний конкурс;  

-закритий конкурс;  

-індивідуальний конкурс. 

№ 7270 

Розмір відшкодування шкоди, завданої майну особи, яка без відповідних повноважень 

рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, не може 

перевищувати:  

-вартості врятованого майна;  

-реальної вартості знищеного чи пошкодженого майна особи, яка рятувала від реальної 

загрози майно іншої особи;  

-100 мінімальних заробітних плат;  

-53 тис.грн;  

-вартості майна, яке рятувалось. 

№ 7280 

Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя 

фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується у повному обсязі:  

-цією фізичною особою, а в разі її смерті - спадкоємцями;  

-Фондом соціального страхування від нещасних випадків;  

-уповноваженим органом державної влади з надзвичайних ситуацій;  

-державою;  

-НАСК „Оранта”. 

№ 7290 

Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, яка 

без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має 

істотну цінність, відшкодовується державою :  

-в розмірі, який покриває необхідні витрати на лікування та посилене харчування 

потерпілої фізичної особи;  

-в повному обсязі;  

-в повному обсязі, але в межах вартості майна, що рятувалось;  

-частково у розмірі, що визначається судом з урахуванням обставин, що мають істотне 

значення;  

-з урахуванням майнового становища власника (володільця) майна, що рятувалось. 

№ 7300 

Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної 

загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність:  

-відшкодовується власником (володільцем) цього майна;  



-відшкодовується державою;  

-відшкодовується НАСК „Оранта”;  

-відшкодовується лише за умови, що майно було фактично врятоване;  

-не відшкодовується. 

№ 7310 

Об’єктами, дозвіл на використання яких може надаватись за ліцензійним договором, 

можуть бути:  

-ділова репутація;  

-бази даних;  

-географічні зазначення;  

-комерційний досвід;  

-інформація;  

-винаходи;  

-ділові зв’язки. 

№ 7320 

Сторонами ліцензійного договору є:  

-продавець ліцензії;  

-ліцензіар;  

-правоволоділець;  

-творець;  

-ліцензіат;  

-ліцитатор;  

-покупець ліцензії. 

№ 7330 

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору:  

-у разі, коли до закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на 

об’єкт залишилось менше, ніж п’ять років;  

-у разі порушення ліцензіатом інших умов договору;  

-коли інша особа запропонує йому більший розмір виплат за використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, порівняно з розміром виплат, передбачених ліцензійним 

договором;  

-у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання 

об’єкта права інтелектуальної власності;  

-у разі припинення чинності патенту (свідоцтва);  

-у разі недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору;  

-у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору. 

№ 7340 

Ліцензія може бути оформлена як:  

-довіреність;  

-складова частина довіреності;  

-окремий документ;  

-письмове повноваження;  

-складова частина заявки;  

-складова частина ліцензійного договору;  

-складова частина патенту (свідоцтва). 

№ 7350 

Невиключна ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності має такі 



ознаки:  

-виключає можливості видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання цього 

об’єкта у зазначеній сфері;  

-не виключає можливості видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання 

цього об’єкта у зазначеній сфері;  

-видається не більш як двом ліцензіатам;  

-виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності 

у сфері, що обмежена цією ліцензією;  

-не виключає можливість ліцензіара у будь-який момент відкликати таку ліцензію;  

-не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної 

власності у сфері, що обмежена цією ліцензією;  

-видається лише одній особі. 

№ 7360 

Типові ліцензійні договори можуть затверджувати:  

-сторони ліцензійного договору;  

-організації колективного управління;  

-патентні повірені;  

-уповноважені відомства;  

-споживчі спілки;  

-творчі спілки;  

-професійні спілки. 

№ 7370 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «За 

ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату)…»:  

-дозвіл на використання об’єкта права промислової власності (ліцензію);  

-виключне право на результат творчої діяльності;  

-дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію);  

-об’єкт права інтелектуальної власності;  

-на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та 

іншого закону;  

-на умовах, визначених актами цивільного законодавства та моральними засадами 

суспільства;  

-на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Закону України 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 

№ 7380 

Згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ліцензійний 

договір на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) повинен містити такі умови:  

-якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, повинна бути 

не нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (ліцензіара);  

-ліцензіар не втручатиметься у діяльність ліцензіата;  

-ліцензіат не повинен конкурувати з ліцензіатом;  

-якість товарів і послуг, виготовлених ліцензіатом, повинна відповідати державним 

стандартам;  

-ліцензіар здійснюватиме контроль за тим, щоб якість товарів і послуг, виготовлених чи 

наданих за ліцензійним договором, не була вищою від якості товарів і послуг власника 

свідоцтва (ліцензіара);  

-ліцензіар здійснюватиме контроль за тим, щоб якість товарів і послуг, виготовлених чи 

наданих за ліцензійним договором, не була нижчою від якості товарів і послуг власника 

свідоцтва (ліцензіара);  



-якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, повинна бути 

нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (ліцензіара). 

№ 7390 

Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» передача права на 

використання твору іншим особам може здійснюватися на основі:  

-авторського концесійного договору;  

-авторського договору про передачу невиключного права на використання твору;  

-ліцензії;  

-авторського договору замовлення;  

-авторського договору про передачу виключного права на використання твору;  

-авторського договору про передання (відчуження) майнових авторських прав на твір;  

-договору прокату. 

№ 7400 

Сторонами у договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності є:  

-ліцензіар;  

-творець;  

-покупець;  

-ліцензіат;  

-підрядник;  

-замовник;  

-користувач. 

№ 7410 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «За договором 

про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності 

одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов’язується…»:  

-використовувати об’єкт права інтелектуальної власності;  

-створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони 

(замовника);  

-та дозволити використання цього об’єкта другій стороні (замовнику);  

-та в установлений строк;  

-виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника);  

-та передати виключні майнові права на цей об’єкт другій стороні (замовнику);  

-провести за завданням другої сторони (замовника) наукові дослідження. 

№ 7420 

У договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності повинно бути зазначено:  

-вид ліцензії;  

-способи використання об’єкта права інтелектуальної власності замовником;  

-умови використання об’єкта права інтелектуальної власності творцем;  

-обмеження прав творця щодо створення інших об’єктів у майбутньому;  

-умови використання об’єкта права інтелектуальної власності замовником;  

-способи використання об’єкта права інтелектуальної власності творцем;  

-розмір авансу, що передається творцеві. 

№ 7430 

Державна реєстрація ліцензійних договорів здійснюється на вимогу:  

-ліцитатора;  



-будь-якої заінтересованої особи;  

-ліцензіара;  

-винахідника;  

-ліцензіата;  

-патентного повіреного;  

-Державного департаменту інтелектуальної власності. 

№ 7440 

Сторони за договором комерційної концесії мають назву:  

-концесіонер;  

-правоволоділець;  

-відчужувач;  

-ліцензіар;  

-ліцензіат;  

-користувач;  

-концесієдавець. 

№ 7450 

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути:  

-фізичні особи;  

-територіальні громади;  

-повнолітні дієздатні фізичні особи;  

-іноземні держави;  

-фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності;  

-юридичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності;  

-юридичні особи. 

№ 7460 

Користувач за договором комерційної концесії може укласти договір комерційної 

субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим 

йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах:  

-погоджених із правоволодільцем;  

-визначених законодавством;  

-встановлених користувачем;  

-визначених договором комерційної концесії;  

-погоджених з Держкомпідприємництва;  

-встановлених договором комерційної субконцесії;  

-встановлених користувачем, якщо це не суперечить законодавству України. 

№ 7470 

У разі смерті правоволодільця його права та обов’язки за договором комерційної концесії 

переходять до спадкоємця за умови, що він:  

-має досвід у використанні об’єктів права інтелектуальної власності;  

-зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється 

як суб’єкт підприємницької діяльності;  

-повідомить користувача про зміну правоволодільця;  

-повідомить користувача про зміну правоволодільця і користувач не матиме заперечень;  

-підпише додатковий договір до основного договору комерційної концесії про зміну 

правоволодільця;  

-передасть свої права і обов’язки особі, яка має право займатися підприємницькою 

діяльністю;  

-внесе зміни у договір комерційної концесії щодо найменування право володільця. 



№ 7480 

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на 

використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором 

комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення 

правоволодільця, якщо користувач не вимагає:  

-розірвання договору;  

-укладення нового договору;  

-внесення змін у договір;  

-визнання договору недійсним;  

-зменшення плати за договором;  

-відшкодування збитків;  

-укладення додаткового договору. 

№ 7490 

Спільна діяльність може здійснюватися:  

-на основі злиття двох чи більше юридичних осіб в одну юридичну особу;  

-на основі об’єднання вкладів учасників;  

-виключно на основі об’єднання вкладів учасників;  

-без об’єднання вкладів учасників;  

-шляхом приєднання однієї юридичної особи до іншої юридичної особи;  

-виключно з метою отримання прибутку;  

-виключно зі створенням юридичної особи. 

№ 7500 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання:  

-об’єднати свої зусилля;  

-об’єднати свої вклади;  

-координувати свої дії  

-спільно діяти;  

-зі створенням юридичної особи;  

-з метою, не пов’язаною з особистим, домашнім, сімейним чи іншим подібним 

споживанням;  

-з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. 

№ 7510 

Користування спільним майном учасників простого товариства здійснюється:  

-у порядку, що встановлюється статутом простого товариства;  

-за спільною згодою учасників;  

-за рішенням, за яке проголосувало більшість учасників  

-через спеціально створений орган;  

-у порядку, що встановлюється за рішенням суду, - в разі недосягнення учасниками згоди 

щодо користування спільним майном;  

-кожним учасником на власний розсуд;  

-у порядку, що встановлюється учасником (учасниками), частка якого (яких) перевищує 

75 відсотків. 

№ 7520 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: “За договором 

про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти …”:  

-з метою одержання прибутку;  

-без створення юридичної особи;  

-зі створенням чи без створення юридичної особи;  



-зі створенням юридичної особи;  

-з метою реалізації спільного проекту;  

-для досягнення певної мети, що не суперечить законові;  

-а основі об’єднання вкладів. 

№ 7530 

У відносинах із третіми особами повноваження учасника простого товариства вчиняти 

правочини від імені всіх учасників посвідчується:  

-розпискою;  

-довіреністю, виданою йому іншими учасниками;  

-довіреністю, виданою йому уповноваженим органом простого товариства;  

-наказом керівника простого товариства;  

-договором простого товариства;  

-установчим актом простого товариства;  

-паспортом. 

№ 7540 

У відносинах із третіми особами учасники простого товариства не можуть посилатися на 

обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спільних справ 

учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя 

особа:  

-не могла усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;  

-була необачною при виборі контрагента;  

-знала про наявність таких обмежень;  

-не ознайомилася із засновницьким договором простого товариства;  

-могла знати про наявність таких обмежень;  

-не була належним чином проінформована про наявність таких обмежень;  

-допустила грубу необережність. 

№ 7550 

Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена:  

-у засобах масової інформації;  

-у вигляді публічної оферти;  

-органам публічної влади;  

-іншим чином визначеному колу осіб;  

-двом чи більше конкретним особам;  

-іншим чином невизначеному колу осіб;  

-юридичною особою публічного права. 

№ 7560 

У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить виконати, може 

стосуватися:  

-дії чи бездіяльності;  

-багаторазової дії;  

-разової дії;  

-необмеженої кількості дій одного виду, які не можуть вчинятися різними особами;  

-необмеженої кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами;  

-необмеженої кількості подій;  

-необмеженої кількості дій одного виду, які може вчинити лише заздалегідь відома особа. 

№ 7570 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Особа, яка 



публічно обіцяла винагороду, має право змінити … та …»:  

-умови договору;  

-завдання;  

-час початку виконання завдання;  

-швидкість виконання завдання;  

-особу, яка повинна виконати завдання;  

-умови надання винагороди;  

-спосіб публічної обіцянки винагороди. 

№ 7580 

Конкурс (змагання) має право оголосити:  

-юридична особа;  

-фізична особа за умови, що вона зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності;  

-тендерний комітет;  

-фізична особа;  

-юридична особа, яка одержала ліцензію на здійснення такої діяльності;  

-журі;  

-конкурсна комісія. 

№ 7590 

Засновник конкурсу повідомляє про його умови:  

-в день початку конкурсу;  

-одночасно з оголошенням про конкурс;  

-коли звернулась достатня кількість осіб;  

-усім, хто виявив бажання брати участь у конкурсі;  

-лише тим, хто на його думку зможе зберегти це в таємниці;  

-персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у конкурсі;  

-тим, хто підтримує учасників конкурсу. 

№ 7600 

Істотними умовами оголошення конкурсу є:  

-кількість учасників;  

-предмет конкурсу;  

-склад конкурсної комісії (журі);  

-нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві;  

-кількість призових місць;  

-час початку конкурсу;  

-час закінчення конкурсу. 

№ 76120 

Виберіть договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, 

які регулюються Главою 75 Цивільного кодексу України:  

-ліцензійний договір;  

-договір комісії;  

-договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності;  

-договір факторингу;  

-договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;  

-договір про передання особистих немайнових прав інтелектуальної власності;  

-інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності;  

-договір франчайзингу;  



-інший договір щодо розпоряджання особистими немайновими правами інтелектуальної 

власності. 

№ 76220 

Цивільний кодекс України передбачає такі види ліцензії на використання об’єкта права 

інтелектуальної власності:  

-безпатентна;  

-виключна;  

-одинична;  

-генеральна;  

-супутня;  

-перехресна;  

-невиключна;  

-патентна;  

-відкрита. 

№ 76320 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «У 

ліцензійному договорі визначаються …»:  

-найменування органу, який видав ліцензію;  

-вид ліцензії;  

-особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які 

надаються за договором;  

-місце укладення договору;  

-сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що 

надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, 

на які надаються права, тощо);  

-розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної 

власності;  

-відповідальність сторін;  

-інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір;  

-порядок виплати дивідендів. 

№ 76420 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати 

другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог 

комплексом належних цій стороні прав з метою:  

-отримання послуг;  

-виготовлення певного виду товару;  

-досягнення соціального ефекту;  

-використання об’єктів права інтелектуальної власності;  

-вчинення певних дій;  

-надання послуг;  

-продажу певного виду товару;  

-збільшення прибутку;  

-купівлі певного товару. 

№ 76520 

Предметом договору комерційної концесії є:  

-дозвіл на здійснення певного виду господарської діяльності;  

-право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, 

промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо);  



-дозвіл на будівництво та (або) експлуатацію автомобільних доріг;  

-право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру;  

-право на використання комерційного досвіду;  

-товар, який створений на момент укладення договору або буде створений (придбаний, 

набутий) у майбутньому;  

-особисті немайнові права;  

-право на використання ділової репутації;  

-майно. 

№ 76620 

Предметом договору комерційної концесії є:  

-право на використання комерційного досвіду;  

-будівництво та (або) експлуатація автомобільних доріг;  

-найменування юридичної особи;  

-право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, 

промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо);  

-розробка родовищ корисних копалин;  

-підприємство як єдиний майновий комплекс;  

-товар, який створений на момент укладення договору або буде створений (придбаний, 

набутий) у майбутньому;  

-право на використання ділової репутації;  

-одержаний від здійснення підприємницької діяльності прибуток. 

№ 76720 

Правоволоділець за договором комерційної концесії зобов’язаний:  

-не конкурувати з користувачем;  

-не надавати додаткові послуги користувачеві;  

-передати користувачеві комерційну документацію;  

-передати користувачеві технічну документацію;  

-регулювати верхню чи нижню межу ціни товару (робіт, послу), передбаченого 

договором;  

-надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих користувачеві за 

договором комерційної концесії;  

-забезпечити нотаріальне посвідчення договору;  

-проінформувати користувача та його працівників з питань, пов’язаних із здійсненням 

наданих користувачеві за договором комерційної концесії прав;  

-слідкувати за обслуговуванням покупців (замовників), які мають місцезнаходження 

(місце проживання) на території, визначеній у договорі. 

№ 76820 

Користувач за договором комерційної концесії зобов’язаний:  

-забезпечити державну реєстрацію договору;  

-забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, 

надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів 

(робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;  

-використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у 

договорі способом;  

-передати правоволодільцеві технічну та комерційну документацію, необхідну для 

здійснення ним прав, що надаються за договором;  

-надавати правоволодільцеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи 

сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;  

-не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього 



конфіденційну інформацію  

-інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про 

використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором 

комерційної концесії;  

-дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення 

відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав 

використанню цих прав правоволодільцем;  

-рекламувати товари (роботи, послуги) правоволодільця. 

№ 76920 

В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:  

-обов’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх 

використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної 

аналогічної діяльності на цій території;  

-обов’язок користувача продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) 

виключно певній категорії покупців (замовників);  

-визначення правоволодільцем ціни товару, її верхньої чи нижньої межі;  

-обов’язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку 

поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює 

користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;  

-право правоволодільця втручатися в оперативно-господарську діяльність користувача;  

-обов’язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних 

конкурентів) правоволодільця;  

-право користувача продавати товари виключно покупцям (замовникам), які мають 

місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі;  

-обов’язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень 

для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також 

їх внутрішнє і зовнішнє оформлення;  

-право користувача продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно 

певній категорії покупців (замовників). 

№ 77020 

Договір комерційної концесії припиняється у разі:  

-конкуренції користувача з правоволодільцем;  

-припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене 

в договорі, без його заміни аналогічним правом;  

-незабезпечення правоволодільцем якості товару;  

-надання користувачем додаткових послуг покупцям;  

-оголошення користувача неплатоспроможним (банкрутом);  

-оголошення правоволодільця неплатоспроможним (банкрутом);  

-незабезпечення правоволодільцем державної реєстрації договору;  

-одержання користувачем аналогічних прав від конкурентів правоволодільця;  

-припинення права правоволодільця, користування яким надано за договором комерційної 

концесії. 

№ 77120 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «За договором 

про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються …»:  

-управляти певним майном;  

-передати певне майно (товар);  

-спільно діяти;  

-на основі об’єднання вкладів;  



-без створення юридичної особи;  

-зі створенням юридичної особи;  

-для досягнення певної мети, що не суперечить законові;  

-виплатити певну грошову суму;  

-з метою одержання прибутку. 

№ 77220 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: “За договором 

простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання … та …”:  

-спільно діяти;  

-з метою одержання прибутку;  

-об’єднати свої вклади;  

-заснувати просте товариство;  

-об’єднати свої вклади, якщо інше не передбачено договором;  

-об’єднати свої зусилля;  

-здійснювати підприємницьку діяльність;  

-з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети;  

-за винагороду. 

№ 77320 

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), 

в тому числі:  

-грошові кошти;  

-інтелект;  

-інше майно;  

-розуміння важливості спільної справи;  

-професійні та інші знання;  

-життєвий досвід;  

-ділова репутація та ділові зв’язки;  

-навички та вміння;  

-честь і гідність. 

№ 77420 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: “Внесене 

учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також … та … є …, якщо 

інше не встановлено договором простого товариства або законом”:  

-спільною сумісною власністю учасників;  

-вироблена учасниками продукція;  

-одержані учасниками доходи;  

-спільною частковою власністю учасників;  

-власністю простого товариства;  

-колективною власністю учасників;  

-одержані від такої діяльності плоди і доходи;  

-вироблена у результаті спільної діяльності продукція;  

-майно, яким учасники користувалися на підставі договору найму (оренди). 

№ 77520 

Виберіть правильні положення щодо ведення спільних справ учасників простого 

товариства:  

-під час ведення спільних справ кожен учасник має право діяти від імені всіх учасників, 

якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється 

окремими учасниками або спільно всіма учасниками;  



-у разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода більшості 

учасників;  

-у відносинах з третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх 

учасників посвідчується ліцензією, виданою йому іншими учасниками;  

-жоден з учасників не має права діяти від імені всіх учасників;  

-у разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх 

учасників;  

-ведення спільних справ здійснює директор простого товариства;  

-під час ведення спільних справ кожен учасник має право діяти від імені всіх учасників, 

якщо це передбачено договором простого товариства;  

-у відносинах з третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх 

учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором 

простого товариства;  

-у разі спільного ведення справ для вчинення правочину достатньо волевиявлення будь-

кого з учасників. 

№ 77620 

Договір простого товариства припиняється у разі:  

-укладення одним із учасників іншого договору простого товариства;  

-оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками не передбачено 

збереження договору щодо інших учасників;  

-оголошення простого товариства банкрутом;  

-незабезпечення учасниками державної реєстрації договору;  

-визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної 

дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору 

щодо інших учасників;  

-спливу строку договору простого товариства;  

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

не передбачено збереження договору щодо інших учасників;  

-незабезпечення учасниками нотаріального посвідчення договору;  

-досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства 

стало неможливим. 

№ 77720 

У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені:  

-мета публічної обіцянки;  

-час початку виконання завдання;  

-завдання;  

-строк виконання завдання;  

-швидкість виконання завдання;  

-місце виконання завдання;  

-форма винагороди;  

-місце і дата отримання винагороди;  

-розмір винагороди. 

№ 77820 

Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:  

-закінчення строку для оголошення конкурсу;  

-втрати винагороди, яка була публічно обіцяна;  

-закінчення строку для передання результату;  

-відмови особи, яка публічно оголосила винагороду, виплатити таку винагороду;  

-прийняття особою, яка публічно обіцяла винагороду, рішення про відкликання завдання;  



-передання результату особою, яка першою виконала завдання;  

-передання результату усіма особами, які виконували завдання;  

-істотного погіршення майнового стану особи, яка публічно обіцяла винагороду;  

-публічне оголошення особою, яка публічно обіцяла винагороду, про припинення 

завдання. 

№ 77920 

Виберіть вірні положення щодо умов конкурсу:  

-істотними умовами конкурсу є предмет конкурсу та нагорода (премія), яка має бути 

виплачена переможцеві;  

-умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального 

заохочення;  

-предметом конкурсу може бути лише виконання роботи;  

-за результатами конкурсу видається диплом (чи інший документ);  

-предметом конкурсу може бути лише результат інтелектуальної, творчої діяльності;  

-за результатами конкурсу видається нагорода (премія);  

- істотними умовами конкурсу є предмет конкурсу, нагорода (премія), особа переможця та 

склад конкурсної комісії (журі);  

-умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів на конкурс чи виконання 

певної дії;  

-предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення 

певної дії, виконання роботи тощо. 

№ 78020 

За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на 

конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:  

-присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород 

(премій);  

-зміну умов проведення конкурсу;  

-присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами 

конкурсу;  

-припинення конкурсу;  

-відмову від проведеного конкурсу;  

-недійсність проведеного конкурсу;  

-відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не 

відповідає його вимогам;  

-присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії);  

-неможливість деяких учасників брати участь у конкурсі 

№ 78120 

Виберіть вірні положення щодо умов конкурсу:  

-за результатами конкурсу видається диплом (чи інший документ);  

-умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального 

заохочення;  

-предметом конкурсу може бути лише виконання роботи;  

-істотними умовами конкурсу є предмет конкурсу та нагорода (премія), яка має бути 

виплачена переможцеві;  

-за результатами конкурсу видається нагорода (премія);  

-предметом конкурсу може бути лише результат інтелектуальної, творчої діяльності;  

- істотними умовами конкурсу є предмет конкурсу, нагорода (премія), особа переможця та 

склад конкурсної комісії (журі);  

-умовами конкурсу має бути передбачено надання переможцеві морального заохочення;  



-предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення 

певної дії, виконання роботи тощо. 

№ 78220 

Зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі:  

-закінчення строку для передання результату;  

-закінчення строку для оголошення конкурсу;  

-втрати винагороди, яка була публічно обіцяна;  

-передання результату особою, яка першою виконала завдання;  

-відмови особи, яка публічно оголосила винагороду, виплатити таку винагороду;  

-прийняття особою, яка публічно обіцяла винагороду, рішення про відкликання завдання;  

-публічне оголошення особою, яка публічно обіцяла винагороду, про припинення 

завдання.  

-передання результату усіма особами, які виконували завдання;  

-істотного погіршення майнового стану особи, яка публічно обіцяла винагороду; 

№ 78320 

За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на 

конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:  

-присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород 

(премій);  

-присудження усіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами 

конкурсу;  

-зміну умов проведення конкурсу;  

-припинення конкурсу;  

-відмову у присудженні призових місць, якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не 

відповідає його вимогам;  

-відмову від проведеного конкурсу;  

-недійсність проведеного конкурсу;  

-неможливість деяких учасників брати участь у конкурсі  

-присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії); 

№ 78420 

Нікчемними умовами договору комерційної концесії є умови, відповідно до яких:  

-правоволоділець має право встановлювати верхню чи нижню межу ціни товару (робіт, 

послуг), передбаченого договором;  

-правоволоділець зобов’язаний не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для 

їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної 

аналогічної діяльності на цій території;  

-правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого 

договором;  

-користувач зобов’язаний не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку 

поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює 

користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;  

-користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно 

покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, 

визначеній у договорі;  

-користувач зобов’язаний не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних 

конкурентів) правоволодільця;  

-користувач зобов’язаний погоджувати з правоволодільцем місце розташування 

приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених 

договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення;  



-користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно 

певній категорії покупців (замовників);  

-правоволоділець не має права визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого 

договором. 

№ 78520 

Джерелами правового регулювання ліцензійного договору є:  

-Цивільний кодекс України;  

-Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;  

-Закон України «Про авторське право і суміжні права»;  

-Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;  

-Загальні умови укладення і виконання ліцензійних договорів у сфері промислової 

власності;  

-Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;  

-Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;  

-Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;  

-Закон України «Про ліцензування і ліцензійні договори». 

№ 78620 

Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» договір про передачу прав 

на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо 

таких істотних умов:  

-розмір і порядок виплати авторської винагороди;  

-сторони договору;  

-строк дії договору;  

-час початку виконання договору;  

-спосіб використання твору;  

-місце укладення договору;  

-територія, на яку поширюється передаване право;  

-інші умови, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди.  

-дата укладення договору; 

№ 78720 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: 

«Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі 

таких договорів:…»:  

-договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності;  

-договір купівлі-продажу;  

-заповіт;  

-договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;  

-договір ренти;  

-ліцензійний договір;  

-договір комерційної концесії;  

-інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.  

-договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт; 

№ 78820 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: 

«Правоволоділець зобов’язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної 

концесії…»:  

-не втручатись у діяльність користувача;  



-контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) 

користувачем на підставі договору комерційної концесії.  

-визначати ціну товару;  

-забезпечити державну реєстрацію договору;  

-не надавати додаткових послуг користувачеві;  

-забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, 

надаються) відповідно до договору комерційної концесії;  

-надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи 

сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;  

-не надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння;  

-забезпечити нотаріальне посвідчення договору; 

№ 78920 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: 

«Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі 

таких договорів:…»:  

-договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;  

-договір доручення;  

-договір оренди майнових прав;  

-договір підряду;  

-ліцензійний договір;  

-договір комерційної концесії;  

-договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності;  

-договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт;  

-інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 

№ 79020 

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «Ліцензія на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути… »  

-поворотною;  

-одиничною;  

-виключною;  

-чистою;  

-невиключною;  

-відкритою;  

-перехресною;  

-іншого виду, що передбачений законом.  

-іншого виду, що не суперечить закону; 


