 2, 
Якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони, то договір є : 
-двостороннім 
-консенсуальним 
-реальним 
-безоплатним 
-одностороннім
 3, 
Якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору, то він є: 
-одностороннім 
-змішаним 
-консенсуальним 
-відплатним 
-двостороннім
 5, 
Відповідно до ЦК України, договір, який містить елементи різних договорів, називається : 
-складним 
-публічним 
-комплексним 
-змішаним 
-багатостороннім
 6, 
Договір є укладеним з моменту: 
-направлення пропозиції укласти договір 
-одержання особою, якій адресована пропозиція укласти договір, такої пропозиції 
-прийняття пропозиції укласти договір особою, якій адресована така пропозиція 
-його виконання 
-одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції
 7, 
Відповідно до ЦК України, зміна ціни в договорі після його виконання : 
-допускається, якщо інше не передбачено договором або законом 
-не допускається 
-не допускається, якщо інше не передбачено договором або законом 
-допускається 
-допускається за згодою іншої сторони
 8, 
Договір, в якому одна сторона–підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається: 
-публічним 
-договором приєднання 
-підприємницьким 
-попереднім; 
-одностороннім
 9, 
У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має : 
-сплатити неустойку 
-виконати договір 
-сплатити компенсацію у розмірі вартості товарів, робіт чи послуг 
-повідомити про це уповноважені державні органи 
-відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою
 10, 
Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором :
-публічним 
-змішаним 
-приєднання 
-типовим 
-примірним
 12, 
Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі, називається : 
-тристороннім договором 
-договором про виконання третій особі 
-договором на користь третьої особи 
-договором для третьої особи 
-змішаним договором
 13, 
За договором на користь третьої особи, особа, на користь якої передбачено виконання : 
-наділена правами і обов’язками сторони 
-наділена лише обов’язками 
-наділена лише правами 
-не має права відмовитися від наданого їй на підставі договору права 
-не має права вимагати виконання договору
 14, 
Договір є укладеним, якщо сторони : 
-підписали договір 
-нотаріально посвідчили договір 
-здійснили обмін пропозицією та відповіддю на неї 
-почали виконання договору 
-в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору
 15, 
Як називається пропозиція однієї із сторін укласти договір? : 
-реклама 
-віндикація 
-презентація 
-акцепт 
-оферта
 16, 
Як називається прийняття пропозиції укласти договір другою стороною? : 
-акцепт 
-оферта 
-погодження 
-угода 
-згода
 18, 
Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, якщо в них не вказано інше, є : 
-пропозицією укласти договір 
-офертою 
-запрошенням робити пропозиції укласти договір 
-акцептом 
-договором приєднання
 19, 
Особа, яка прийняла пропозицію укласти договір, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір : 
-після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції 
-незалежно від моменту одержання відповіді про прийняття пропозиції 
-до моменту одержання нею відповіді про прийняття пропозиції 
-на наступний день після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції 
-в момент одержання пропозиції укласти договір
 20, 
Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції : 
-протягом розумного строку 
-протягом цього строку 
-протягом семи днів від дня, коли вона надіслала пропозицію; 
-протягом трьох днів від дня, коли вона надіслала пропозицію 
-негайно
 21, 
Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для дачі відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про її прийняття : 
-негайно 
-в розумний строк 
-не пізніше наступного дня 
-протягом п’ятнадцяти хвилин 
-протягом однієї години
 22, 
Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань : 
-якщо вона відмовиться від виконання договору 
-якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням 
-якщо вона негайно повідомила особу, яка направила пропозицію, про одержання відповіді із запізненням 
-якщо вона заявить про звільнення себе від цих зобов’язань 
-якщо вона не приступить до виконання договору
 23, 
Відповідь про прийняття пропозиції укласти договір, одержана із запізненням, є : 
-акцептом 
-простроченням боржника 
-простроченням кредитора 
-протоколом про наміри 
-новою пропозицією
 24, 
Відповідно до загального правила, передбаченого ЦК України, якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов : 
-договір вважається неукладеним 
-договір вважається безоплатним 
- вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент виконання договору 
-вона визначається виходячи із цін (тарифів, ставок тощо), які встановлюються уповноваженими органами державної влади 
-вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору
 25, 
Зміна або розірвання договору : 
-не допускається 
-допускається лише у випадках, встановлених законом 
-допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом 
-допускається лише за рішенням суду 
-допускається у всіх випадках
 27, 
У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору: 
-договір може бути змінений або розірваний 
-договір припиняється 
-договір є нікчемним 
-договір вважається неукладеним 
-договір може бути визнаний недійсним
 28, 
У разі односторонньої відмови від договору повністю або частково : 
-договір є відповідно розірваним або зміненим 
-договір є нікчемним відповідно повністю або у певній частині 
-договір є неукладеним 
-договір може бути визнано недійсним 
-договір є скасованим
 29, 
У разі розірвання договору зобов’язання сторін : 
-змінюються 
-замінюються іншими 
-продовжують існувати як фактичні 
-зберігаються 
-припиняються
 30, 
За загальним правилом, передбаченим ЦК України, зміна та розірвання договору вчиняються : 
-в письмовій формі 
-в усній формі 
-у конклюдентній формі 
-у такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається 
-у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню
 31, 
Яке із наведених тверджень є правильним?:
- Кожен договір є дво- або багатостороннім правочином.
- Кожен договір є одно- або багатостороннім правочином.
- Кожен договір є двостороннім правочином.
- Кожен договір є одно- або двостороннім правочином.
- Кожен договір є багатостороннім правочином
 32, 
Через яке родове поняття визначається поняття договору у ст.626 Цивільного кодексу України?:
- Угода.
- Домовленість.
- Волевиявлення.
- Зобов’язання.
- Правовідношення.
 33, 
У чому може проявлятися свобода договору?:
- У свободі відмови від договору з ініціативи його сторони.
- У свободі виконання договору.
- У свободі вибору контрагента.
- У свободі визначення підстав і правових наслідків недійсності договору.
- У свободі визначення порядку обчислення позовної давності.
 34, 
Чи мають право сторони в договорі відступати від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд?:
- Не мають, крім випадків, коли таке право прямо передбачено актом цивільного законодавства або випливає зі звичаю ділового обороту.
- Мають за умови, якщо відповідні відносини не врегульовані актами цивільного законодавства.
- Не мають, крім випадків, коли таке право прямо передбачено актом цивільного законодавства або випливає з його змісту.
- Мають, крім випадків, коли в актах цивільного законодавства прямо вказано про неможливість відступати від їх положень або коли обов’язковість для сторін положень цих актів випливає з їх змісту або суті відносин між сторонами.
- Не мають, крім випадків, коли в актах цивільного законодавства прямо вказано про можливість відступати від їх положень або коли диспозитивність положень цих актів випливає з їх змісту або суті відносин між сторонами.
 35, 
Істотною умовою (умовами) будь-якого договору є його:
- Предмет.
- Назва (вид).
- Предмет і ціна.
- Предмет, ціна і строк.
- Назва (вид) і предмет.
 36, 
На які види поділяються договори за способом їх укладення?:
- Абстрактні і каузальні.
- Усні і письмові.
- Консенсуальні і реальні.
- Попередні і основні.
- Мінові і алеаторні.
 37, 
За яким критерієм здійснюється поділ договорів на одно- і двосторонні?:
- За наявністю зустрічного майнового задоволення.
- За розподілом прав та обов’язків у зобов’язанні, що виникає на підставі договору.
- За кількістю сторін, волевиявлення яких є необхідним для укладення договору.
- За кількістю осіб, які виступають на стороні кредитора та (або) боржника.
- За способом їх укладення.
 38, 
За яким критерієм здійснюється поділ договорів на відплатні і безвідплатні?:
- За способом укладення.
- За наявністю зустрічного майнового задоволення.
- За спрямованістю на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлюються.
- За розподілом прав і обов’язків у зобов’язанні, що виникає на підставі договору.
- Залежно від того, чи передбачають вони сплату стороною (сторонами) грошових коштів.
 39, 
Як правові наслідки необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору?:
- Підприємець повинен відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
- Споживач має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання підприємця укласти публічний договір.
- Публічний договір вважається укладеним в силу закону.
- Споживач має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання підприємця укласти публічний договір та відшкодування завданих йому збитків.
- Публічний договір породжує зобов’язання підприємця передати споживачеві товар, виконати роботу чи надати послугу.
 40, 
У разі, коли договір приєднання містить умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася:
- Договір є нікчемним.
- Такі умови є нікчемними.
- Договір є неукладеним.
- Договір може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася.
- Договір вважається укладеним на умовах, запропонованих стороною, яка приєдналася.
 41, 
Якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства, у разі необґрунтованої відмови сторони попереднього договору від укладення основного договору:
- Друга сторона має право вимагати відшкодування збитків.
- Друга сторона має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання укласти основний договір та відшкодування завданих збитків.
- Друга сторона має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання укласти основний договір.
- Друга сторона має право вимагати розірвання попереднього договору та відшкодування збитків.
- Основний договір вважається укладеним на умовах, визначених попереднім договором.
 42, 
Договір на користь третьої особи:
- Передбачає виникнення у третьої особи права вимагати його виконання.
- Передбачає виконання боржником зобов’язання третій особі без виникнення у неї права вимоги до боржника.
- Передбачає, що особа, яка його уклала, не може вимагати його виконання. 
- Передбачає виконання зобов’язання особі, яка його уклала, або третій особі на вибір боржника.
- Передбачає обов’язок кредитора відступити право вимоги до боржника третій особі.
 43, 
Які положення актів цивільного законодавства застосовуються до відносин сторін у змішаному договорі?:
- Лише загальні положення про зобов’язання і договори.
- У відповідних частинах положення про договори , елементи яких містяться у змішаному договорі.
- Положення про договір, елементи якого є домінуючими у змішаному договорі. 
- Спеціальні положення про змішаний договір.
- Лише загальні положення про правочини.
 44, 
Який правовий наслідок настає у випадку, коли сторони договору не досягли згоди з усіх його істотних умов?:
- Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін.
- Договір є неукладеним.
- Договір є нікчемним.
- Договір може бути визнаний недійсним судом.
- Договір вважається укладеним на умовах, що випливають із намірів сторін та суті відносин між ними.
 45, 
Яким вимогам має відповідати оферта?:
- Оферта має бути повною.
- Оферта має бути безумовною.
- Оферта має бути зроблена протягом відповідного строку.
- Оферта має містити істотні умови договору.
- Оферта має бути зроблена тією стороною майбутнього договору, яка буде зобов’язана передати певне майно, виконати роботу чи надати послугу.
 46, 
Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, якщо у них не вказано інше, є:
- Офертою.
- Публічною офертою.
- Запрошенням до оферти.
- Акцептом.
- Запрошенням до акцепту.
 47, 
Коли допускається розірвання договору на вимогу однієї із сторін?:
- У разі неможливості виконання зобов’язання за договором у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.
- У разі передання боржником кредиторові відступного.
- У разі істотного порушення договору другою стороною.
- У разі, коли договір було укладено нею під впливом помилки, яка має істотне значення.
- У разі укладення договору на вкрай невигідних для сторони умовах.
 48, 
Яка із наведених ознак стосується договору купівлі-продажу?:
- Фідуціарний.
- Міновий.
- Змішаний.
- Алеаторний.
- Реальний.
 49, 
Якщо продавець не є власником товару:
- Покупець набуває право власності, якщо протягом трьох років власник не звернеться із вимогою про його витребування.
- Покупець не набуває право власності.
- Покупець набуває право власності, якщо відповідно до закону власник не має права його витребування.
- Покупець не набуває право власності крім випадків, коли власник товару невідомий.
- Покупець може набути право власності на товар за набувальною давністю.
 50, 
З якого моменту є укладеним договір купівлі-продажу житлового будинку?:
- З моменту підписання договору сторонами.
- З моменту державної реєстрації права власності на житловий будинок.
- З моменту державної реєстрації договору.
- З моменту нотаріального посвідчення договору.
- З моменту повного виконання сторонами.
 51, 
Якщо у договорі купівлі-продажу відсутня умова про предмет, то:
- Договір є неукладеним.
- Договір є нікчемним.
- Продавець має право відмовитися від договору.
- Предмет договору визначається судом виходячи із дійсних намірів сторін та інших обставин, які мають істотне значення.
- Договір вважається укладеним в частині інших умов, погоджених сторонами.
 52, 
Якщо у договорі купівлі-продажу ціна не встановлена і не може бути визначена, виходячи з його умов:
- Договір є неукладеним.
- Договір може бути визнаний судом недійсним.
- Договір вважається безвідплатним.
- Ціна визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення договору. 
- Договір є нікчемним.
 53, 
Що НЕ може бути предметом договору купівлі-продажу?:
- Валютні цінності.
- Мисливська зброя.
- Частка співвласника у праві спільної часткової власності.
- Консалтингова послуга.
- Земельна ділянка сільськогосподарського призначення.
 54, 
У якому випадку покупець за договором купівлі-продажу має право вимагати заміни товару?:
- У випадку продажу йому товару неналежної якості.
- У випадку продажу йому товару належної якості, який не підійшов йому за кольором, розміром, фасоном тощо.
- У випадку істотного порушення вимог щодо якості товару.
- У випадку пред’явлення третьою особою позову до покупця про витребування товару.
- У випадку, якщо товар не має споживчих властивостей, на які розраховував покупець.
 55, 
З якого моменту до покупця переходить ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару (якщо інше не встановлено договором або законом)?:
- З моменту укладення договору.
- З моменту передання йому товару.
- З моменту оплати товару.
- З моменту знищення або пошкодження товару.
- З моменту настання випадку (казусу).
 56, 
У якому випадку покупець за договором купівлі-продажу має право відмовитися від договору і вимагати повернення йому сплаченої суми?:
- У разі продажу йому товару неналежної якості.
- У разі продажу йому некомплектного товару, якщо продавець у розумний строк недоукомплектував товар.
- У випадку, коли продавець прострочив передання товару.
- У разі випадкового пошкодження чи випадкового знищення переданого йому товару.
- У випадку продажу йому товару належної якості, який не підійшов йому за кольором, розміром, фасоном тощо.
 57, 
У якому випадку продавець несе обов’язок зберігати проданий товар?:
- Якщо право власності переходить до покупця раніше від передання товару.
- Якщо право власності переходить до покупця після повної оплати товару.
- У разі продажу товару у кредит.
- У разі, коли договором передбачена попередня оплата покупцем товару до його передання продавцем.
- У разі, коли продавець має статус професійного зберігача.
 58, 
Якщо договором купівлі-продажу строк оплати покупцем товару не встановлений, то:
- Договір є неукладеним.
- Продавець має право не здійснювати передання товару покупцеві до його повної оплати.
- Покупець зобов’язаний оплатити товар на першу вимогу продавця.
- Покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів. 
- Договір вважається безоплатним.
 59, 
У договорі купівлі-продажу виявлення недоліків проданого товару протягом яких строків є умовою задоволення вимог покупця, пов’язаних із продажем товару неналежної  якості?:
- Претензійний строк; позовна давність.
- Гарантійний строк; строк придатності.
- Присікальний строк; позовна давність.
- Гарантійний строк; позовна давність.
- Позовна давність.
 60, 
Позовна давність, що застосовується до вимог у зв’язку із недоліками проданого товару у договорі купівлі-продажу, обчислюється:
- З дня виготовлення товару.
- З дня продажу товару.
- З дня передання товару.
- З дня виявлення недоліку.
- З дня звернення з відповідною вимогою до продавця.
 61, 
У договорі купівлі-продажу покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право:
- Вимагати заміни товару;
- Вимагати пропорційного зменшення ціни.
- Відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.
- Вимагати обміну товару.
- Вимагати розірвання договору.
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Право продажу товару належить власникові, крім: 
-випадків продажу комісіонером майна, що є власністю комітента 
-випадків укладення договору купівлі-продажу на біржі 
-випадків продажу майна з прилюдних торгів 
-випадків укладення договору купівлі-продажу на аукціоні 
-випадків примусового продажу 
-інших випадків встановлених законом 
-інших випадків встановлених договором
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Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право : 
-вимагати повернення зайво сплаченої суми 
-вимагати зміни договору 
-вимагати передання кількості товару, якої не вистачає 
-відмовитися від переданого товару та його оплати 
-вимагати сплати неустойки 
-вимагати заміни на інший товар належної якості 
-в разі оплати товару, вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми
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Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір : 
-вимагати зменшення купівельної ціни товару 
-вимагати передання відступного 
-відмовитися від усього товару 
-вимагати сплати неустойки 
-прийняти весь товар 
-вимагати заміни на інший товар 
-вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту
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Строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк) може бути встановлений : 
-гарантійним листом 
-договором гарантії 
-законом 
-покупцем 
-звичаєм 
-договором 
-гарантією
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Строк придатності товару визначається : 
-періодом часу, який обчислюється з дня його поставки продавцеві і протягом якого товар є придатним для використання 
-періодом часу, який обчислюється з дня його передачі покупцю і протягом якого товар є придатним для використання 
-терміном (датою) придбання товару 
-терміном (датою), до настання якої товар є придатним для використання 
-терміном (датою) від настання якої товар є придатним для використання 
-періодом часу, який обчислюється з дня укладення договору купівлі-продажу і протягом якого товар є придатним для використання 
-періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання
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У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право за своїм вибором : 
-вимагати пропорційного зменшення ціни 
-відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми 
-вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк 
-вимагати заміни товару 
-вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків товару 
-вимагати зміни договору 
-вимагати розірвання договору
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Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли : 
-у момент передання товару покупцеві 
-на наступний день після передання товару покупцеві 
-протягом гарантійного строку на товар 
-до передання товару покупцеві 
-з причин, які існували на момент передання товару покупцеві 
-з причин, які існували до передання товару покупцеві 
-внаслідок передання товару покупцеві
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Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець має право за своїм вибором : 
-вимагати заміни некомплектного товару на комплектний 
-відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми 
-вимагати пропорційного зменшення ціни 
-вимагати доукомплектування товару в розумний строк 
-вимагати сплати неустойки 
-вимагати розірвання договору 
-вимагати переукладення договору
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Покупець зобов’язаний прийняти товар, крім випадків, коли він : 
-має право вимагати зміни договору 
-має право відмовитися від договору підряду 
-має право відмовитися від договору купівлі-продажу 
-має право вимагати відповідного зменшення купівельної ціни 
-має право на усунення недоліків товару 
-має право вимагати заміни товару 
-має право вимагати повернення товару
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Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором : 
-звернути стягнення на товар 
-вимагати сплати неустойки 
-вимагати збільшення ціни товару 
-вимагати оплати товару 
-відмовитися від договору купівлі-продажу 
-розірвати договір купівлі-продажу 
-вимагати визнання недійсним договору купівлі-продажу
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Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з : 
-відстроченням платежу 
-перерозстроченням платежу 
-перерахунком платежу 
-відкладенням платежу 
-достроковим внесенням платежу 
-затриманням платежу 
-розстроченням платежу
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Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є : 
-порядок платежів 
-умови платежів 
-вимоги до платежів 
-валюта платежів 
-ціна платежів 
-розміри платежів 
-строки платежів
 74
За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для : 
-особистого використання 
-використання з метою перепродажу 
-виробничого використання 
-комерційного використання 
-домашнього використання 
-торговельного використання 
-іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю
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Відповідно до ЗУ „Про захист прав споживачів”, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, споживач має право вимагати:
-відшкодування витрат на усунення недоліків товару 
-визнання договору недійсним 
-заміни товару на такий же або аналогічний товар належної якості 
-пропорційного зменшення ціни 
-розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми 
-обміну товару на аналогічний товар відповідного розміру, кольору, фасону тощо 
-безоплатного усунення недоліків в розумний строк
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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
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За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується : 
-виробити або закупити визначену договором сільськогосподарську продукцію 
-виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію 
-придбати визначену договором сільськогосподарську продукцію 
-закупити визначену договором сільськогосподарську продукцію 
-передати визначену договором сільськогосподарську продукцію у власність заготівельнику; 
-передати визначену договором сільськогосподарську продукцію у власність визначеному заготівельником одержувачеві 
-передати визначену договором сільськогосподарську продукцію в користування заготівельнику
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До договору контрактації застосовуються : 
-положення про договір комісії
-положення про договір постачання ресурсами через приєднану мережу 
-загальні положення про купівлю-продаж 
-положення про договір підряду 
-положення про договір поставки 
-положення про договір міни (бартеру) 
-положення про договір лізингу
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Відповідно до ЗУ „Про захист прав споживачів”, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, споживач, має право вимагати:
-відшкодування витрат на усунення недоліків товару 
-визнання договору недійсним 
-заміни товару на такий же або аналогічний товар належної якості 
-пропорційного зменшення ціни 
-розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми 
-обміну товару на аналогічний товар відповідного розміру, кольору, фасону тощо 
-безоплатного усунення недоліків в розумний строк
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Сторонами за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу є : 
-постачальник 
-продавець 
-покупець 
-абонент (споживач) 
-одержувач 
-абонемент (споживач) 
-замовник
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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
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Предметом договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу може бути:
-інформація
-кам’яне вугілля
-інтернет-ресурси
-бензин
-газ
-питна вода у тарі
-теплова енергія
 83
Договір міни (бартеру) може передбачати : 
-обмін майна на гроші 
-обмін майна на роботи 
-обмін майна на результати інтелектуальної творчої діяльності 
-обмін майна на послуги 
-обмін майна на особисті немайнові блага 
-обмін майна на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту 
-обмін одного майна на інше майно
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Виберіть правильні положення щодо договору поставки : 
-договір поставки укладається на строк більше одного року 
-предметом договору поставки можуть бути продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками 
-загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються декларацією за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом 
-договір поставки нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню 
-покупцем у договорі поставки не може бути юридична особа, яка не є суб’єктом господарювання 
-предметом договору поставки можуть бути нерухомі речі 
-покупцем у договорі поставки може бути будь-яка фізична чи юридична особа
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Виберіть правильні положення щодо права покупця у договорі роздрібної купівлі-продажу при придбанні ним товару належної якості : 
-покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем 
-покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням 
-обмін товару проводиться незалежно від того, чи він використовувався і чи збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби ярлики 
-покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар має недоліки, які роблять неможливим його використання за призначенням 
-перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), затверджується Кабінетом Міністрів України 
-обмін товару проводиться незалежно від того, чи збережено розрахунковий документ, виданий покупцеві разом з проданим товаром 
- покупець має право на заміну товару належної якості протягом гарантійного строку, якщо триваліший строк не оголошений продавцем
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У разі якщо виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця, покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача за своїм вибором: 
-безоплатного усунення недоліків товару у розумний строк 
-усунення недоліків товару 
-розірвання договору та відшкодування збитків 
-повернення сплаченої за товар грошової суми 
-пропорційного зменшення ціни 
-заміни товару на такий самий товар або на аналогічний товар з числа наявних у продавця (виготовлювача) 
-відшкодування витрат на усунення недоліків товару
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В якій формі, за загальним правилом, укладається договір найму транспортного засобу? : 
-в усній формі 
-у письмовій формі 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню 
-у письмовій формі і підлягає державній реєстрації 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації
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В якій формі укладається договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи? : 
-в усній формі 
-у письмовій формі 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню 
-у письмовій формі і підлягає державній реєстрації 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації
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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
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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
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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
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Договір найму житла укладається : 
-в усній формі 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню 
-у письмовій формі і підлягає державній реєстрації 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації 
-у письмовій формі
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Предметом договору найму житла не може бути : 
-частина кімнати 
-горище 
-прохідна кімната в квартирі 
-частина житлового будинку 
-запрохідна кімната в житловому будинку
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Якщо наймачем за договором найму житла є юридична особа, вона може використовувати житло : 
-лише для короткострокового проживання у ньому фізичних осіб 
-лише для проживання у ньому працівників юридичної особи 
-лише для проживання у ньому працівників юридичної особи та членів їх сімей 
-лише для проживання у ньому фізичних осіб 
-лише для перебування у ньому фізичних осіб
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Якщо у договорі найму житла строк не встановлений, договір вважається укладеним на : 
-п’ятдесят днів 
-п’ятдесят років 
-п’ятнадцять років 
-п’ять місяців 
-п’ять років
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Договір позички транспортного засобу, крім наземного самохідного, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається : 
-в усній формі 
-у письмовій формі 
-у письмовій формі і підлягає державній реєстрації 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню
 111
Типова форма договору оренди землі затверджується : 
-Державним агентством земельних ресурсів України 
-місцевою радою 
-Кабінетом Міністрів України 
-Міністерством юстиції України 
-Президентом України
 112
У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є : 
-результати тендеру 
-результати аукціону 
-результати конкурсу 
-рішення конкурсної комісії 
-рішення суду
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Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати : 
-сімдесят п’ять років 
-двадцять п’ять років 
-п’ятнадцять років 
-п’ять років 
-п’ятдесят років
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Згідно із ЗУ „Про оренду державного та комунального майна”, 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 
-Фондом державного майна України 
-за результатами проведення конкурсу на право оренди 
-в порядку визначеному орендодавцем
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Строк договору оренди державного чи комунального майна : 
-становить п’ять років 
-не може бути меншим п’яти років, якщо орендодавець не пропонує менший строк 
-не може бути більшим п’яти років, якщо орендодавець не пропонує більший строк 
-не може бути більшим п’ятдесяти років 
-не може бути меншим п’яти років, якщо орендар не пропонує менший строк
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Передача у суборенду цілісних майнових комплексів підприємств, що передані у користування за договором оренди державного чи комунального майна : 
-дозволяється за згодою Фонду державного майна України 
-забороняється 
-дозволяється 
-дозволяється за згодою Антимонопольного комітету України 
-дозволяється, але не більше як на п’ять років.
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Хто несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди державного чи комунального майна, якщо інше не встановлено договором оренди ?: 
-орендодавець і орендар солідарно 
-орендар 
-Фонд державного майна України 
-орендодавець 
-особа, винна у загибелі чи пошкодженні об'єкта оренди
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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”?: 
-простий лізинг 
-безпосередній лізинг 
-прямий лізинг 
-пайовий лізинг 
-сублізинг
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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”?: 
-специфікаційний лізинг 
-складний лізинг 
-непрямий лізинг 
-фінансовий лізинг 
-опосередкований лізинг
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Спеціальним нормативно-правовим 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 
-„Положення про фінансовий лізинг”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
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Відповідно до ЗУ „Про фінансовий лізинг”, юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу – це : 
-лізингоодержувач 
-лізингова компанія 
-лізингодавець 
-лізингонадавач 
-лізингопередавач
 122
Відповідно до ЗУ „Про фінансовий лізинг”, фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця – це : 
-лізингоприймач 
-лізингонабувач 
-лізингодавець 
-лізингоодержувач 
-лізингокористувач
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В якій формі повинен бути укладений договір фінансового лізингу? : 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню 
-в усній формі 
-у письмовій формі і підлягає державній реєстрації 
-у письмовій формі 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
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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
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Відмова від договору лізингу є вчиненою з моменту: 
-коли інша сторона довідалася або могла довідатися про таку відмову 
-прийняття рішення про відмову від договору стороною, яка відмовляється 
-укладення між сторонами договору про дострокове припинення договору лізингу 
-нотаріального посвідчення такої відмови 
-настання обставини, яка дає стороні підставу для відмови від договору лізингу
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За договором найму транспортного засобу екіпаж, який обслуговує транспортний засіб : 
-здійснює управління транспортним засобом 
-не припиняє трудових відносин з наймодавцем 
-здійснює технічну експлуатацію транспортного засобу 
-здійснює страхування транспортного засобу 
-зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з використанням транспортного засобу 
- здійснює розпоряджання транспортним засобом 
-укладає від свого імені договори перевезення орендованим транспортним засобом
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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 
-відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу 
-нести витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів
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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 є нераціональними з точки зору капітана 
-вони можуть бути небезпечними для транспортного засобу; 
-вони суперечать інтересам власника транспортного засобу 
-вони є економічно невигідними 
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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
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Якщо позичкодавець не виконує обов’язку передати річ у користування, друга сторона має право : 
-вимагати сплати позичкодавцем пені за кожен день прострочення 
-вимагати передання речі у користування 
-вимагати відшкодування завданих збитків 
-вимагати зменшення плати за користування річчю 
-вимагати грошової компенсації 
-вимагати розірвання договору позички 
-вимагати передання аналогічної речі
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За договором позички користувач зобов'язаний : 
-придбати річ в разі продажу її власником 
-на першу вимогу позичкодавця повернути йому річ 
-на першу вимогу позичкодавця передати річ у користування іншій особі 
-користуватися річчю за її призначенням 
-користуватися річчю відповідно до мети, визначеної у договорі 
-повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання, з урахуванням нормального зносу 
-користуватися річчю особисто, якщо інше не передбачено договором
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Відповідно до ЗУ «Про оренду землі», орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є : 
-районні ради в межах повноважень, визначених законом 
-міські ради в межах повноважень, визначених законом 
-сільські ради в межах повноважень, визначених законом 
-виконавчі комітети міських рад в межах повноважень, визначених законом 
- виконавчі комітети сільських рад в межах повноважень, визначених законом 
-обласні ради в межах повноважень, визначених законом 
- виконавчі комітети селищних рад в межах повноважень, визначених законом 
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Відповідно до ЗУ «Про оренду землі», 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 України у межах повноважень, визначених законом
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Форма договору оренди землі : 
-може бути посвідчений нотаріально за бажанням однієї із сторін 
-підлягає нотаріальному посвідченню 
-укладається у письмовій формі 
-укладається у будь-якій формі на вибір сторін 
-за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений місцевим органом земельних ресурсів 
-підлягає державній реєстрації у місцевому органі, що здійснює ведення Державного земельного кадастру 
-за бажанням однієї із сторін може бути зареєстрований у місцевому органі, що здійснює ведення Державного земельного кадастру 
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За договором позички користувач зобов'язаний : 
-своєчасно вносити плату за користування річчю 
-повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання 
-сплатити проценти за користування річчю 
-користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором 
-користуватися річчю відповідно до мети, визначеної у договорі 
-проводити за свій рахунок капітальний і поточний ремонт речі 
-користуватися річчю на свій розсуд
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Істотними умовами договору оренди державного та комунального майна є : 
-найменування сторін 
-термін, на який укладається договір оренди 
-порядок та умови передання об’єкта оренди у власність орендаря 
-підписи сторін 
-орендна плата з урахуванням її індексації 
-територія, на яку поширюється дія договору оренди 
-кошторис
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Оберіть правильні законодавчі положення щодо форми орендної плати за договором оренди землі : 
-орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі 
-орендна плата справляється у грошовій формі 
- орендна плата справляється у грошовій, натуральній чи відробітковій формі 
-орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у натуральній формі 
-внесення орендної плати проводиться виключно у готівковій формі 
-за згодою сторін розрахунки з орендної плати за землю можуть здійснюватися в натуральній формі 
- за згодою сторін розрахунки з орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, можуть здійснюватися в натуральній формі
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Орендодавцями державного майна є : 
-регіональні відділення Фонду державного майна України 
-Державне управління справами 
-органи, уповноважені Верховною Радою України 
-Фонд державного майна України 
-Фонд державного та комунального майна України 
-державні підприємства 
-регіональні відділення Державного управління справами
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Орендодавцями комунального майна є : 
-Фонд державного майна України 
-комунальні підприємства 
-Фонд комунального майна України 
-регіональні відділення Фонду державного майна України 
-місцеві державні адміністрації 
-територіальні громади 
-органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном
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Фонд державного майна України, його регіональні відділення виступають орендодавцями щодо наступного майна : 
-майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю 
-цілісних майнових комплексів підприємств, що є комунальною власністю 
-майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України 
-цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, що є державною власністю 
-нерухомого майна, що є комунальною власністю 
-цілісних майнових комплексів казенних підприємств 
-майна, що належить до майнового комплексу галузевих академій наук
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Органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном, виступають орендодавцями щодо наступного майна : 
-майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України і розташоване на відповідній території 
-цілісних майнових комплексів підприємств, що є комунальною власністю 
-цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, що є державною власністю 
-нерухомого майна, що є комунальною власністю 
-цілісних майнових комплексів будь-яких підприємств, що знаходяться на відповідній території 
-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
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Предметом договору найму (оренди) житла може бути : 
-кухня 
-ізольована кімната у квартирі 
-неізольована кімната у квартирі 
-горище 
-підвал 
-гараж, обладнаний санвузлом 
-частина кімнати у житловому будинку
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Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у різі, якщо : 
-у зв’язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому 
-користувач не вносить пату за користування річчю протягом трьох місяців підряд 
-мала місце смерть фізичної особи, якій річ було передано в користування
-річ самочинно передана в користування іншій особі 
-користувач не вносить пату за користування річчю протягом шести місяців 
-користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору 
-річ стала непридатною для користування нею відповідно до її призначення та умов договору
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Договір оренди державного чи комунального майна припиняється в разі : 
-банкрутства орендодавця 
-невнесення орендарем орендної плати 
-націоналізації об’єкта оренди орендодавцем 
-невикористання орендарем орендованого майна 
-приватизації об'єкта оренди орендарем 
-загибелі об'єкта оренди 
-пошкодження об’єкта оренди
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Предметом договору лізингу може бути : 
-неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками 
-віднесена законом до основних фондів та (або) оборотних засобів 
-віднесена законом до нематеріальних активів 
-віднесена законом до оборотних засобів 
-споживна річ, визначена індивідуальними ознаками 
-неспоживна річ, визначена родовими ознаками 
-віднесена законом до основних фондів
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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
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Не можуть бути предметом договору лізингу : 
-транспортні засоби 
-речі, віднесені законом до основних фондів 
-неспоживні речі, визначені індивідуальними ознаками 
-земельні ділянки та інші неспоживні речі 
-земельні ділянки та інші нерухомі речі 
-земельні ділянки та інші природні об'єкти 
-єдині майнові комплекси підприємств
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У разі, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів, лізингодавець має право : 
-накласти арешт на предмет лізингу 
-нарахувати пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення 
-накласти на лізингоодержувача штраф у розмірі 20 відсотків від вартості предмета лізингу 
-відмовитися від договору лізингу; 
-вимагати повернення предмета лізингу 
-застави на предмет лізингу 
-конфіскувати предмет лізингу
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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 
-відповідно до умов договору 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
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За договором фінансового 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
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За договором фінансового 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 
-відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям 
- вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу
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Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо : 
-після укладення договору обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я дарувальника; 
-після укладення договору його відносини з обдаровуваним істотно погіршилися; 
-після укладення договору стан дарунка істотно погіршився; 
-після укладення договору ринкова ціна дарунка істотно зросла; 
-після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.
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Дарувати майно малолітніх дітей батьки : 
-мають право лише за рішенням суду; 
-мають право в інтересах дітей; 
-не мають права без згоди дітей; 
-не мають права; 
-мають право з дозволу органів опіки та піклування та згоди дітей.
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Договір дарування майнового права укладається : 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації; 
-у письмовій формі, а якщо сторонами є фізичні особи, може укладатися усно; 
-у письмовій формі; 
-у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню; 
-у письмовій формі та підлягає державній реєстрації.
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Договір дарування предметів особистого користування : 
-укладається у письмовій формі; 
-укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації; 
-укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню; 
-укладається у письмовій формі та підлягає державній реєстрації; 
-може бути укладений усно.
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До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність : 
-три роки; 
-один місяць; 
-п’ять років; 
-шість місяців; 
-один рік.
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Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може: 
-втратити цільове призначення; 
-бути погіршена; 
-бути пошкоджена; 
-бути знищена; 
-бути істотно пошкоджена; 
-змінити цільове призначення; 
-бути витребувана її власником.
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Предметом договору про пожертву не можуть бути : 
-нерухомі речі; 
-рухомі речі; 
-послуги; 
-речі, визначені індивідуальними ознаками; 
-речі, визначені родовими ознаками.
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Договір про пожертву вважається укладеним з : 
-моменту підписання його сторонами; 
-моменту його нотаріального посвідчення; 
-моменту прийняття пожертви; 
-моменту досягнення згоди сторонами щодо предмету договору; 
-моменту державної реєстрації правочину.
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Право власності у обдаровуваного виникає з моменту : 
-укладення договору; 
-нотаріального посвідчення договору; 
-державної реєстрації договору; 
-прийняття дарунка; 
-нотаріального посвідчення договору та його державної реєстрації.
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Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву : 
-у разі, якщо їх майновий стан істотно погіршився; 
-за згодою органу опіки і піклування; 
-будь-коли, незалежно від підстав; 
-якщо пожертва використовується не за призначенням; 
-якщо пожертвувач помер.
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Договір довічного утримання, за яким передається нерухоме майно, укладається : 
-у письмовій формі; 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації; 
- у письмовій формі, а на вимогу набувача підлягає нотаріальному посвідченню; 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню; 
-у письмовій формі, а на вимогу відчужувача підлягає нотаріальному посвідченню.
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Відчужувачем у договорі довічного утримання може бути : 
-непрацездатна фізична особа; 
-особа пенсійного віку; 
-фізична особа, незалежно від її віку та стану здоров’я; 
-повнолітня недієздатна особа; 
-неповнолітня або малолітня особа.
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Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду) можлива : 
- у разі неможливості використання ним предмету договору за призначенням; 
-у разі суброгації; 
-у разі переведення ним боргу третій особі; 
-у разі відступлення ним права вимоги за договором третій особі; 
-у разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків з підстав, що мають істотне значення – за згодою відчужувача.
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Договір довічного утримання укладається : 
-у письмовій формі; 
-у письмовій формі та підлягає державній реєстрації; 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації; 
-у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню; 
-у письмовій формі, а якщо його предметом є нерухоме майно, підлягає нотаріальному посвідченню.
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Набувачем у договорі довічного утримання може бути : 
-фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я; 
-територіальна громада; 
-держава; 
-будь-який суб’єкт цивільних правовідносин; 
-повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.
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Договір довічного утримання щодо рухомого майна укладається : 
-в усній формі; 
-у письмовій формі; 
-у письмовій формі з нотаріальним посвідченням; 
-у будь-якій формі на вибір сторін; 
-у письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією.
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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.
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Форма договору ренти : 
-усна; 
-письмова; 
-письмова з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією; 
-письмова з нотаріальним посвідченням; 
-у будь-якій формі на вибір сторін.
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Предметом договору дарування не можуть бути : 
-рухомі речі; 
-валютні цінності; 
-нерухомі речі; 
-майнові права; 
-послуги.
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Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається : 
-усно; 
-у письмовій формі; 
-за згодою сторін в усній або у письмовій формі; 
-у письмовій формі з нотаріальним посвідченням; 
-у письмовій формі з державною реєстрацією правочину.
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Укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування: 
-предметів особистого призначення; 
-майнових прав; 
-нерухомих речей; 
-валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 
-валютних цінностей на суму, яка перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати; 
-валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 
-будь-яких речей.
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Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного : 
-виплачувати грошову ренту дарувальнику; 
-надати право довічного користування дарунком третій особі; 
-передати певне майно дарувальнику; 
-вчинити дію немайнового характеру на користь дарувальника; 
-не пред’являти вимог до третьої особи про виселення; 
-повернути майно через певний час; 
-не відчужувати подароване майно.
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Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування : 
-якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя рідної тітки дарувальника; 
-якщо обдаровуваний вчинив замах на життя дядька дарувальника; 
-якщо обдаровуваний знищив майно, подароване йому дарувальником; 
-якщо річ становить історичну культурну цінність; 
-якщо обдаровуваний необережно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей; 
-якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність; 
-якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.
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Пожертва – це : 
-договір дарування; 
-договір дарування майнових прав; 
-договір дарування рухомих речей; 
-різновид договору дарування; 
-передача безоплатно майна у власність; 
-договір дарування майна у власність в майбутньому; 
-дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим ЦК України, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.
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У договорі довічного утримання можуть бути передбачені умови про : 
-плату за житловий будинок, переданий набувачеві у користування; 
-строки користування нерухомим майном; 
-передачу у власність набувача частини квартири; 
-види матеріального забезпечення набувача; 
-види матеріального забезпечення відчужувача; 
-спадкування майна відчужувача. 
-передачу у власність набувача рухомого майна, яке має значну цінність.
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Набувачем у договорі довічного утримання може бути : 
-фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я; 
-повнолітня непрацездатна недієздатна фізична особа; 
-територіальна громада; 
-держава; 
-повнолітня дієздатна фізична особа; 
-юридична особа; 
-будь-який суб’єкт цивільних відносин.
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Обов’язки набувача за договором довічного утримання : 
-прийняти майно, що є предметом договору, від відчужувача; 
-не надавати матеріальну допомогу іншим особам; 
-застрахувати майно, що є предметом договору; 
-надавати відчужувачу різні види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача; 
-забезпечити набувача житлом (у випадку, якщо такий обов’язок передбачений договором); 
-поховати відчужувача, навіть якщо такий обов’язок не був передбачений договором; 
-утримувати членів сім’ї відчужувача.
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Правові наслідки розірвання договору довічного утримання : 
-право власності залишається у набувача; 
-право власності переходить до спадкоємців; 
-право власності за рішенням суду може залишитися за набувачем; 
-у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов’язків за договором, право власності на майно, яке було ним передане, набуває відчужувач; 
-у разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з причин, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна; 
-право власності залишається в рівних частках у набувача та відчужувача; 
-жодних.
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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.
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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.
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Положення яких договорів поширюються до відносин сторін щодо передання майна під виплату ренти : 
-міни; 
-довічного утримання; 
-послуг; 
-підряду; 
-купівлі-продажу; 
-управління майном; 
-дарування.
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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.
 244
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.
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Які законодавчі положення стосуються договору дарування : 
-договір дарування спрямований на передання майна у користування; 
-договір дарування завжди є реальним; 
-договір дарування валютних цінностей укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;
-договір дарування може передбачати обов’язок обдаровуваного вчинити дію немайнового характеру на користь дарувальника; 
-підприємницьке товариство не може бути дарувальником; 
-договір дарування може передбачати обов’язок дарувальника передати обдаровуваному дарунок у майбутньому; 
-договір дарування може передбачати обов’язок обдаровуваного на користь третьої особи.
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Які вимоги встановлені до форми договору дарування ? 
-договір дарування повинен укладатися усно, якщо предметом договору є рухома річ; 
-договір дарування нерухомої речі може бути укладений усно; 
-договір дарування майнового права укладається у письмовій формі; 
-договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі; 
-договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесят мінімальних заробітних плат, укладається у письмовій формі; 
-договір дарування предметів побутового призначення може бути укладений усно; 
-договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому є нікчемним у разі недодержання нотаріальної форми правочину.
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Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування у таких випадках : 
-якщо договір дарування нерухомої речі у разі недодержання нотаріальної форми визнаний судом недійсним; 
-якщо обдаровуваний вчинив вбивство з необережності дружини дарувальника; 
-обдаровуваний вчинив умисний злочин проти власності його сестри, якщо предметом договору дарування є особливо цінне майно; 
-якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути істотно пошкоджена; 
-обдаровуваний вчинив умисний злочин проти власності дарувальника, якщо предметом договору дарування є рухома річ; 
-якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має велику немайнову цінність для дарувальника; 
-якщо обдаровуваний створює загрозу втрати дарунка, що має велику майнову цінність для сім’ї дарувальника; 
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Дарунком можуть бути : 
-майнові обов’язки; 
-нерухомі речі; 
-об’єкти права інтелектуальної власності; 
-роботи; 
-особисті немайнові права; 
-рухомі речі; 
-майнові права.
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Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного : 
-виплачувати грошову ренту дарувальнику; 
-надати право довічного користування дарунком третій особі; 
-передати певне майно дарувальнику; 
-вчинити певну дію немайнового характеру на користь дарувальника; 
-не пред’являти вимог до третьої особи про виселення; 
-повернути майно через певний час; 
-вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи. 
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Які положення застосовуються до договору довічного утримання? 
-сторонами договору є утримувач і відчужувач; 
-спрямований на передання майна у власність; 
-є безвідплатним; 
-відчужувачем може бути лише фізична особа, яка є непрацездатною за віком або за станом здоров’я; 
-предметом договору довічного утримання (догляду) може бути лише нерухоме майно; 
-договір припиняється зі смертю спадкоємців за законом відчужувача; 
-набувачем може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.
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Відчужувач за договором довічного утримання має такі права : 
-вимагати розірвання договору у разі неналежного виконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини; 
-вимагати відшкодування збитків у разі пошкодження майна, яке було передано набувачеві; 
-вимагати надання набувачем утримання та (або) догляду довічно; 
-відмовитися від договору, якщо набувач – фізична особа не може надалі виконувати обов’язки за договором з підстав, що мають істотне значення; 
-передавати предмет договору довічного утримання у заставу; 
-вимагати розірвання договору у разі невиконання набувачем своїх обов’язків, незалежно від його вини; 
-брати участь у веденні спільного господарства із набувачем. 
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Набувач має такі обов’язки за договором довічного утримання : 
-передати у власність другій стороні житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, що має значну цінність; 
-забезпечувати визначені договором види матеріального забезпечення та догляду; 
-поховати відчужувача, якщо договором не передбачено інше; 
-забезпечити третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий відчужувачем, якщо це передбачено договором; 
-надавати щомісячне забезпечення дружині відчужувача; 
-забезпечувати розвиток особистості відчужувача; 
-не здійснювати обмін, дарування майна, переданого за договором, до смерті відчужувача. 
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Способи забезпечення виконання договору довічного утримання (договору) : 
-з моменту передання майна набувач набуває право застави на це майно; 
-правом відчужувача на неустойку; 
-набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину; 
-неможливість звернення стягнення на майно, передане набувачу, за його зобов’язаннями протягом життя відчужувача; 
-накладення заборони на відчуження та складання заповіту щодо майна, яке визначене у договорі довічного утримання; 
-право сторони, якщо це передбачено договором, в односторонньому порядку відмовитися від договору у разі порушення його іншою стороною; 
-обов’язкове страхування майна за договором довічного утримання. 
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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; 
-платник ренти прострочив її виплату більш як на один рік. 
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Які положення стосуються договору ренти ? 
-рента може виплачуватися лише у грошовій формі; 
-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 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.
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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; 
-платник ренти прострочив її виплату більш як на один рік. 
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До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність : 
-шість місяців 
-десять років 
-три роки 
-один рік 
-чотирнадцять днів
 303
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
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Робота за договором підряду виконується : 
-виключно з матеріалу підрядника 
-з матеріалу субпідрядника 
-виключно з матеріалу замовника 
-з матеріалу підрядника, якщо інше не встановлено в договорі 
-з матеріалу замовника, якщо інше не встановлено в договорі
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За неналежну якість матеріалу і устаткування відповідає при виконанні роботи за договором підряду : 
-субпідрядник 
-замовник 
-підрядник та субпідрядник солідарно 
-підрядник 
-виробник неякісного матеріалу
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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
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Норми витрат матеріалу, що наданий замовником для виконання робіт за договором підряду : 
-встановлюються підрядником 
-не встановлюються 
-встановлюються замовником 
-встановлюються договором підряду 
-визначаються Кабінетом Міністрів України
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Обов’язок вжиття заходів по збереженню майна, наданого замовником для виконання договору підряду, лежить на : 
-замовнику 
-субпідряднику, якщо інше не передбачено договором 
-охоронній організації 
-підряднику 
-власнику матеріалів
 309
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
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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
 311
Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється : 
-на розсуд замовника на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи 
-на вимогу підрядника з врахуванням цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи 
-статутними документами підрядника 
-за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи 
-відповідно до мінімальних ставок, що затверджуються Кабінетом Міністрів України
 312
У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе : 
-підрядник 
-замовник 
-замовник, якщо інше не встановлено законом 
-сторона, що надала матеріал для роботи 
-підрядник, якщо інше не встановлено законом
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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
 314
Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник : 
-має право вимагати оплати роботи у повному обсязі 
-має право на відшкодування фактичних витрат 
-має право на оплату частини роботи, що була виконана фактично 
-не має права вимагати оплати за роботу 
-має право вимагати відшкодування завданих збитків
 315
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
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До вимог щодо неналежної якості роботи за договором підряду щодо будівель та споруд застосовується позовна давність : 
-один рік 
-десять місяців 
-десять років 
-три місяці 
-три роки
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Документ, яким оформляється передання будівельних робіт підрядником та прийняття їх замовником : 
-довідка про готовність 
-специфікація 
-технічні умови 
-акт 
-вихідні дані
 318
Якщо інше не обумовлено договором будівельного підряду, забезпечення будівництва об'єкта проектно-кошторисною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється 
-підрядником 
-проектувальником 
-обласним, Київським та Севастопольським міським управлінням будівництва та архітектури 
-замовником 
-управлінням капітального будівництва місцевої державної адміністрації
 319
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
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Склад, зміст проектно-кошторисної документації у договорі будівельного підряду визначається : 
-головним інженером проекту 
-головним архітектором проекту 
-замовником 
-підрядником 
-сторонами у договорі
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Право внесення змін до проектно-кошторисної документації належить : 
-підряднику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни 
-замовнику, за умови, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 5% визначеної у кошторисі ціни 
- Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами 
-замовнику, за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни 
-виконробу, якщо додаткові роботи викликані такими змінами не перевищують 10 відсотків договірної ціни
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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
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Оплата робіт за договором будівельного підряду : 
-проводиться до початку виконання будівельних робіт, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін 
-проводиться замовником частинами 
-проводиться після спливу гарантійного строку на об’єкт будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін; 
-проводиться після прийняття замовником об’єкта будівництва, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін; 
-проводиться шляхом виплати підряднику авансу
 326
Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо : 
-між сторонами досягнуто усної домовленості 
-між сторонами досягнуто згоди зі всіх істотних умов договору 
-підрядник виконав значну частину роботи 
-підрядник фактично приступив до виконання роботи 
-підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору
 327
За договором побутового підряду робота виконується : 
-лише з матеріалу підрядника 
-з матеріалу замовника, а на вимогу підрядника – з його матеріалу 
-лише з матеріалу замовника 
-з матеріалу підрядника, а в разі, коли підрядник не може забезпечити потрібного матеріалу, -з матеріалу замовника 
-з матеріалу підрядника, а за бажанням замовника – з його матеріалу
 328
Підрядником у договорі побутового підряду є : 
-юридична особа 
-фізична або юридична особа 
-фізична особа 
-фізична чи юридична особа, яка одержала торговий патент 
-суб'єкт підприємницької діяльності
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Замовником у договорі побутового підряду є : 
-фізична або юридична особа 
-фізична особа або некомерційна юридична особа 
-юридична особа 
-фізична особа; 
-фізична особа-підприємець
 331
У роботі, виконаній за договором підряду, можуть бути недоліки : 
-матеріальні 
-грошові 
-грубі 
-приховані 
-невизначені 
-явні 
-неналежні
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Кошторис на виконання роботи може бути : 
-фактичним 
-невизначеним 
-матеріальним 
-твердим 
-частковим 
-повним 
-приблизним
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За договором підряду підрядник зобов’язується виконати роботу : 
-на свій розсуд 
-за завданням замовника 
-на ризик замовника 
-на користь субпідрядника 
-на свій ризик; 
-безоплатно 
-за свій рахунок
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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
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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
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Якщо підрядником у договорі побутового підряду допущені істотні недоліки в роботі, виконаній з матеріалу замовника, він має право за своїм вибором : 
-вимагати безоплатного усунення недоліків у розумний строк 
-вимагати повернення плати у подвійному розмірі 
-вимагати відповідного зменшення плати 
-вимагати відшкодування його витрат на усунення недоліків 
-вимагати повернення плати та вартості переданого матеріалу 
-вимагати розірвання договору та відшкодування збитків 
-вимагати виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості
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Особливості договору побутового підряду як різновиду договору підряду : 
-договір передбачає виконання певної роботи з переданням її результату замовникові 
-підрядником виступає суб'єкт підприємницької діяльності 
-замовником виступає фізична або юридична особа 
-робота призначена для задоволення побутових або інших особистих потреб замовника 
-договір є публічним 
-робота призначена для задоволення виробничих або інших потреб замовника 
-вартість робіт не повинна перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
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Виберіть правильні положення, що стосуються оплати роботи в договорі побутового підряду : 
-робота оплачується замовником при укладенні договору 
-робота оплачується замовником після закінчення її виконання підрядником 
-на вимогу підрядника при укладенні договору йому видається аванс у розмірі до 30 відсотків вартості роботи 
-робота оплачується замовником поетапно – по мірі її виконання підрядником за погодженим сторонами графіком 
-за згодою замовника робота може бути ним оплачена частково при укладенні договору шляхом видачі авансу 
-робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником 
-за згодою замовника робота може бути ним оплачена в повному обсязі при укладенні договору
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До гарантій прав замовника за договором побутового підряду належать : 
-право не сплачувати вартість виконаної роботи в разі відмови замовника від договору 
-право змінювати умови договору в односторонньому порядку 
-право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг, у разі якщо послуги були включені до договору з ініціативи підрядника без погодження із замовником 
-право звернутися по допомогу до правоохоронних органів 
-право подарувати результат роботи третій особі 
-право замовника відмовитися у будь-який час до здачі йому роботи від договору побутового підряду 
-право не приймати результат виконаної роботи, якщо у нього немає достатніх коштів для її оплати
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За договором побутового підряду робота виконується : 
-з матеріалу, що належить підряднику 
-лише з матеріалу, що належить замовнику 
-за бажанням замовника – з його матеріалу 
-лише з матеріалу, що належить підряднику 
-з матеріалу вітчизняного виробництва 
-з матеріалу, наданого особою, визначеною замовником 
-з матеріалу, що належить виконавцеві
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У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право : 
-зі спливом шести місяців від дати попередження передати предмет договору на зберігання у депозит нотаріуса 
-зі спливом двох місяців від дати попередження продати предмет договору побутового підряду 
-зі спливом шести місяців від дати попередження продати предмет договору побутового підряду 
-письмово попередити замовника про продаж предмета договору побутового підряду 
-двічі попередити замовника про продаж предмета договору побутового підряду; 
-попередити замовника про продаж предмета договору побутового підряду 
-зі спливом двох місяців від дати попередження знищити результат роботи
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Робота, що виконується за договором побутового підряду: 
-пов’язана з наданням соціальних послуг 
-призначена для задоволення потреб замовника, що не суперечать закону 
-призначена для задоволення потреб замовника, пов’язаних із здійсненням ним підприємницької діяльності 
-призначена для благодійних цілей 
-призначена для задоволення побутових потреб замовника 
-призначена для задоволення інших особистих потреб замовника 
-призначена для задоволення публічних інтересів
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У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право : 
-користуватися результатом виконаної роботи до повного розрахунку з замовником 
-передати результат роботи у депозит нотаріуса 
-знищити результат роботи, як такий, що неоплачений замовником 
-зобов’язати замовника з’явитись за одержанням виконаної роботи 
-притримати результат роботи 
-вимагати відшкодування 
-привласнити результат роботи
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Основними складовими вихідних даних для виконання проектних робіт є: 
-завдання на проектування 
-ескізний проект 
-робоча документація 
-технічні умови 
-містобудівні умови та обмеження 
-акт про виконані роботи 
-дозвіл на виконання будівельних робіт
 348
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
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Види робіт, які можуть виконуватися за договором будівельного підряду : 
-нове будівництво 
-реконструкція споруди 
-поточний ремонт будівлі 
-проектування 
-інжиніринг 
-інженерні вишукування для будівництва 
-передпроектні роботи
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Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору будівельного підряду : 
-за договором будівельного підряду підрядником може бути лише юридична особа 
-договір будівельного підряду є консенсуальним, двостороннім, безоплатним договором 
-підрядник зобов’язаний здійснювати будівництво та пов’язані з ним будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації 
-договір будівельного підряду є реальний, двосторонній, оплатний 
-предметом договору будівельного підряду є послуга з будівництва об’єкта 
-договір будівельного підряду укладається для здійснення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції будівель та споруд, виконання будівельно-монтажних робіт; 
-за договором будівельного підряду замовником може бути лише юридична особа
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Замовник у договорі будівельного підряду має право відмовитися від прийняття робіт у разі : 
-відступу підрядника від проектно-кошторисної документації 
-перевищення витрат по кошторису більше як на 10% від ціни визначеної у договорі 
-якщо недоліки виявлені в процесі прийняття робіт не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою 
-коли потреба завершення будівництва для замовника втратила актуальність 
-виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в договорі мети 
-коли потреба завершення будівництва втратила інтерес для замовника 
-коли майновий стан замовника істотно погіршився
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В разі неповідомлення підрядником замовника у договорі будівельного підряду про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторису : 
-підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи 
-підрядник позбавляється права вимагати від замовника відшкодування збитків 
-підрядник вправі вимагати від замовника відшкодування фактичних витрат 
-підрядник позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідні в інтересах замовника; 
-підрядник позбавляється ліцензії 
-підрядник позбавляється права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідні в інтересах замовника 
-підрядник сплачує замовникові неустойку
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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
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Договір про надання послуг може укладатися на : 
-виготовлення речі; 
-обробку чи переробку речі; 
-ремонт речі; 
-зберігання на товарному складі; 
-користування майном; 
-перевезення вантажу 
-виконання певних робіт
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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
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Виберіть правильні положення щодо покладення виконавцем у договорі про надання послуг виконання на іншу особу : 
-виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу, якщо інше не передбачено договором 
-виконавець звільняється від відповідальності в повному обсязі перед замовником за порушення договору 
-виконавець несе відповідальність перед замовником лише за умисне порушення зобов’язання іншою особою 
-виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу у випадках, встановлених договором 
-виконавець має право покласти виконання договору на іншу особу 
-виконавець залишається відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору 
-умова договору, якою виконавець позбавляється права покласти виконання на іншу особу, є нікчемною
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До договорів про надання послуг, що закріплені в ЦК України, належать : 
-договір довічного утримання (догляду) 
-договір комісії 
-договір контрактації 
-договір ренти 
-договір транспортного експедирування 
-договір факторингу 
-договір побутового підряду
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Вкажіть які з перелічених ознак характерні для договору про надання послуг : 
-за договором про надання послуг виконавцем може бут лише суб’єкт підприємницької діяльності 
-договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії або здійснення певної діяльності 
-договір про надання послуг може бути лише оплатним 
-договір про надання послуг є одностороннім 
-послуга, що надається за договором, споживається в процесі її надання 
-договір про надання послуг передбачає виготовлення, ремонт, обробку, переробку речі чи виконання іншої роботи з передачею її результату замовникові 
-замовник зобов’язаний оплатити виконавцеві послугу, якщо інше не встановлено договором
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В якій формі укладається договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності?: 
-усній, а у випадках, встановлених законом, укладається письмово 
-письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно 
-письмовій 
-письмовій, а у випадках, встановлених законом, підлягає нотаріальному посвідченню 
-усній
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Ліцензійний договір передбачає надання однією стороною (ліцензіаром) другій стороні (ліцензіату): 
-особистих немайнових прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності 
-права на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності 
-виключних майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об’єкт 
-об’єкта права інтелектуальної власності 
-дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензії)
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Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то вважається, що за цим договором надається: 
-виключна ліцензія 
-невиключна ліцензія 
-одинична ліцензія 
-повна ліцензія 
-генеральна ліцензія
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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 Стокгольмської конвенції про заснування ВОІВ 
-усіх держав світу 
-області України, в якій був підписаний ліцензійний договір 
-держав – учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності 
-України
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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 період життя автора чи іншого творця визначеного у договорі об’єкта права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 10 років 
-укладеним на 5 років
 706
Хто набуває право власності на оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності?: 
-замовник 
-творець 
-творець і замовник на праві спільної сумісної власності 
-роботодавець 
-творець і замовник на праві спільної часткової власності
 707
Кому належать майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності?: 
-автору, якщо інше не встановлено договором 
-замовнику, якщо інше не встановлено договором 
-підряднику і замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором 
-автору і замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором 
-працівнику, якщо інше не встановлено договором
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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
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У якій формі укладається договір комерційної концесії?: 
-письмовій 
-письмовій і підлягає державній реєстрації 
-письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню 
-письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно 
-письмовій, а у випадках, встановлених законом, підлягає державній реєстрації
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Які правові наслідки недодержання сторонами договору комерційної концесії встановлених законом вимог щодо його форми?: 
-договір є нікчемним 
-договір є фіктивним 
-договір є неукладеним 
-договір є дійсним, проте сторони позбавляються права посилатися на показання свідків для доведення факту його укладення 
-договір може бути розірваний на вимогу будь-якої із його сторін
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У разі укладення договору комерційної субконцесії користувач та субкористувач 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
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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
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У договорі комерційної концесії за вимогами, що пред’являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає з користувачем: 
-частково 
-солідарно 
-субсидіарно 
-колективно 
-обмежено
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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 для нього умовах 
-на умовах, погоджених сторонами 
-на умовах, найбільш вигідних правоволодільцю
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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
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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 на тих же умовах
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У випадку припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії, користувач, якщо інше не встановлено договором, має право вимагати: 
-звільнення його від обов’язку сплачувати правоволодільцеві плату 
-розірвання договору і відшкодування збитків 
-укладення нового договору 
-поновлення чинності припиненого права 
-відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати
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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
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Якщо договір простого товариства не пов’язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов’язаннями: 
-усім своїм майном пропорційно розміру його частки у складеному капіталі простого товариства 
-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 солідарно з іншими учасниками
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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
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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
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У разі, якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, не встановлений, воно вважається чинним протягом: 
-трьох місяців 
-шести місяців 
-розумного часу відповідно до розміру обіцяної винагороди та інших обставин, що мають істотне значення 
-невизначеного строку 
-розумного часу відповідно до змісту завдання
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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
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Як називається конкурс, до участі в якому засновник конкурсу запрошує персональних учасників?: 
-приватний конкурс 
-спеціальний конкурс 
-ексклюзивний конкурс 
-закритий конкурс 
-індивідуальний конкурс
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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 
-10 мінімальних заробітних плат 
-вартості майна, яке рятувалось
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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 
-територіальною громадою за місцем проживання цієї особи
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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
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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 Фондом державного майна України 
-відшкодовується територіальною громадою за місцем знаходження цього майна 
-не відшкодовується
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Об’єктами, дозвіл на використання яких може надаватись за ліцензійним договором, можуть бути: 
-сорт рослин 
-комп’ютерна програма 
-географічне зазначення 
-наукове відкриття 
-комерційне найменування 
-винахід 
-ім’я фізичної особи
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Вкажіть назви сторін ліцензійного договору: 
-продавець ліцензії 
-ліцензіар 
-правоволоділець 
-ліцензієдавець 
-ліцензіат; 
-ліцензувальник; 
-покупець ліцензії.
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В яких випадках 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
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Вкажіть передбачені Цивільним кодексом України можливі варіанти оформлення ліцензії: 
-як приєднаний до патенту (свідоцтва) документ 
-як складова частина довіреності 
-як окремий документ 
-як витяг з державного ліцензійного реєстру прав 
-як складова частина заявки 
-як складова частина ліцензійного договору 
-на зворотному боці патенту (свідоцтва)
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Вкажіть ознаки невиключної ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності: 
-виключає можливість 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 можливість 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 одному ліцензіару
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Право затвердження типових ліцензійних договорів мають: 
-сторони ліцензійного договору 
-організації колективного управління 
-патентні повірені 
-уповноважені відомства 
-продюсерські центри 
-творчі спілки 
-професійні спілки
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Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК 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»
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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)
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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 
-авторського ліцензійного договору 
-авторського договору замовлення 
-авторського договору про передачу виключного права на використання твору 
-авторського договору про передання (відчуження) майнових авторських прав на твір 
-авторського договору прокату
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Вкажіть назви сторін у договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності: 
-працівник 
-творець 
-роботодавець 
-правоволоділець 
-підрядник 
-замовник 
-користувач
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Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК 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
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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
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Відповідно до ЦК України, державна реєстрація ліцензійних договорів здійснюється: 
-у випадку, коли об’єкт права інтелектуальної власності містить інформацію, що становить державну таємницю 
-на вимогу будь-якої заінтересованої особи 
-на вимогу ліцензіара 
-на вимогу творця об’єкта права інтелектуальної власності 
-на вимогу ліцензіата 
-в усіх випадках 
-на вимогу Державної служби інтелектуальної власності України
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Як називаються сторони договору комерційної концесії?: 
-концесіонер 
-правоволоділець 
-відчужувач 
-ліцензіар 
-ліцензіат 
-користувач 
-концесієдавець
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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
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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
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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
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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
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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 
-зі створенням юридичної особи
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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
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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 
-в разі недосягнення учасниками згоди щодо користування спільним майном – у порядку, що встановлюється за рішенням суду 
-кожним учасником на власний розсуд 
-у порядку, що встановлюється учасником (учасниками), частка якого (яких) перевищує 75 відсотків
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Вставте пропущене у наведеному положенні ЦК 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 
-на основі об’єднання вкладів
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
 401
В якій формі укладається договір перевезення вантажу?: 
-в усній формі 
-у письмовій формі, а при перевезенні речей особистого користування та побутового призначення може укладатися усно 
-у письмовій формі лише у випадках, якщо вартість вантажу у 20 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 
-у письмовій формі, а якщо вантажовідправником є фізична особа – підлягає нотаріальному посвідченню 
-у письмовій формі незалежно від того, хто виступає відправником і одержувачем
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Як називається договір, за яким одна сторона зобов'язується надати другій стороні за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам?: 
-концесії 
-фрахтування 
-на організацію перевезень 
-франчайзингу 
-контрактації
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Договір перевезення транспортом загального користування є : 
-може бути публічним або непублічним 
-укладається лише як договір про організацію перевезення вантажу 
-є домовленістю, за якою юридична або фізична особа має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу за зверненням будь-якої особи 
-є домовленістю лише в перевезенні в прямому змішаному сполученні 
-може бути реальним або консенсуальним
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Яка позовна давність застосовується до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу : 
-один рік, але за домовленістю сторін може бути скорочена 
-шість місяців, але за домовленістю сторін може бути скорочена 
-один рік, але за домовленістю сторін може бути збільшена 
-три роки, але за домовленістю сторін може бути скорочена 
-п’ять років, якщо договір перевезення вантажу був укладений під впливом обману
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Відповідно до ЗУ «Про залізничний транспорт», перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесі транспортування -це : 
-каботажне перевезення 
-пряме змішане сполучення 
-непряме міжнародне сполучення 
-міжнародне пряме сполучення 
-зовнішнє змішане сполучення
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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
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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
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Загублені проїзні документи на залізничному транспорті : 
-поновлюються начальником станції 
-поновлюються начальником поїзда 
-поновлюються черговим касиром 
-поновлюються провідником вагона 
-не поновлюються
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Пошкоджені проїзні документи на залізничному транспорті : 
-поновлюються начальником станції 
-поновлюються начальником поїзда 
-поновлюються у квиткових касах 
-поновлюються провідником вагона 
-не поновлюються
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На залізничному транспорті оформлення у квитковій касі повних та дитячих проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється : 
-із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира з пред’явленого пасажиром документа, що посвідчує особу 
-із внесенням до проїзних документів прізвища пасажира з його слів 
-із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира із його слів 
-без внесення до проїзних документів прізвища та імені пасажира 
-із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи, яка здійснює оплату проїзного документа
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Як називаються сторони договору транспортного експедирування?: 
-перевізник і клієнт 
-експедитор і перевізник 
-експедитор і вантажовідправник 
-експедитор і клієнт 
-експедитор і пасажир
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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
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В якій формі укладається договір транспортного експедирування?: 
-в усній формі 
-в письмовій формі, а якщо клієнтом є фізична особа, то може укладатися усно 
-в письмовій формі незалежно від того, хто виступає сторонами 
-в письмовій формі, а при перевезенні у приміському чи місцевому сполученні може укладатися усно 
-в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню
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Посадка в поїзд пасажирів, які не встигли придбати проїзні документи в касі: 
-не допускається 
-допускається у виняткових випадках з дозволу начальника поїзда 
-допускається з дозволу провідника вагона за умови наявності вільних місць 
-допускається у виняткових випадках з дозволу начальника станції 
-допускається з дозволу чергового по вокзалу
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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
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Договір транспортного експедирування належить до договорів : 
-про виконання робіт по експедируванню
-про організацію перевезень 
-про виконання транспортних робіт 
-про спільну діяльність експедитора та клієнта 
-про надання послуг
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За яким договором одна сторона зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною, і повернути її другій стороні у схоронності? (відповідно до термінології ЦК України) 
-договір схову 
-договір зберігання 
-договір поклажі 
-договір охорони 
-договір страхування
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У якому випадку договором зберігання може бути встановлений обов’язок зберігати річ, яка буде передана зберігачу в майбутньому? 
-лише у випадку передачі на зберігання речі, визначеної родовими ознаками
-лише у  випадку передачі на зберігання речі, визначеної індивідуальними ознаками
-у випадку, коли зберігання речі здійснюється за попереднім договором
-у випадку, коли зберігання здійснюється товарним складом  
-лише у випадку, коли зберігачем є юридична особа
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Договір зберігання є публічним у випадку : 
-здійснення зберігання фізичною особою 
-здійснення зберігання юридичними особами публічного права 
-здійснення зберігання суб’єктом підприємницької діяльності в камерах загального користування 
-публічної обіцянки винагороди за зберігання 
-здійснення зберігання на підставі розпорядчого акта органу публічної влади
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Договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений : 
-у письмовій формі або підтверджуватись свідченням свідків 
-у письмовій формі, крім випадків, коли поклажодавцем є фізична особа 
-у письмовій формі, а якщо на зберігання передаються речі, визначені родовими ознаками, то може укладатися усно 
-у письмовій формі лише у випадку, якщо вартість прийнятої на зберігання речі у 20 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 
-у письмовій формі незалежно від вартості речі
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У чому полягає особливість відповідальності професійного зберігача за втрату речі?: 
-він несе відповідальність у будь-якому випадку 
-він несе відповідальність лише при наявності його вини у формі умислу чи грубої необережності 
-він несе відповідальність незалежно від вини 
-він несе відповідальність, якщо не доведе, що втрата речі сталася не з його вини 
-він несе відповідальність у повному обсязі
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Професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату речі у випадку : 
-якщо доведе, що це сталося не з його вини 
-якщо доведе, що це сталося внаслідок вини поклажодавця 
-якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку (казусу) чи непереборної сили 
-якщо поклажодавець не доведе, що це сталося з вини професійного зберігача 
-якщо доведе, що це сталося внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця
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Витрати зберігача на зберігання речі : 
-відшкодовуються лише у випадках, якщо сторони при укладенні договору не могли їх передбачити 
- до плати за зберігання можуть бути включені повністю або в частині
-відшкодовуються лише у випадках, якщо це передбачено договором 
- при безоплатному зберіганні не відшкодовуються
-не відшкодовуються повністю
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У якому випадку зберігач має право продати річ, передану на зберігання?: 
-якщо договір зберігання укладено без визначення строку зберігання 
-якщо зберіганням передбачене право володіння та користування річчю 
-якщо зберігачем виступає товарний склад 
-в період дії договору виникла потреба у несенні зберігачем витрат, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати) 
- місце знаходження поклажодавця  невідоме, зберігач не може забезпечити схоронність речі 
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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
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На автомобільному транспорті у разі втрати документа на проїзд: 
-документ на проїзд поновлюється у квитковій касі 
-пасажиру видається начальником автостанції дублікат документа на проїзд 
-пасажир до посадки не допускається 
-дублікат документа на проїзд не видається 
-пасажир може бути допущеним до посадки, якщо серед інших пасажирів є особи, які можуть підтвердити факт придбання ним документа на проїзд 
-вартість документа на проїзд не повертається 
-пасажир допускається до посадки на підставі виданої касиром, який здійснював продаж втраченого документа на проїзд, розписки
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За правовою природою договір транспортного експедирування є : 
-реальним 
-попереднім 
-двостороннім 
-консенсуальним 
-договором про виконання робіт 
-одностороннім 
-договором про надання послуг
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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 нікчемність 
-має своїм наслідком визнання його неукладеним 
-письмовими доказами сторони можуть доводити в суді факт його укладання
- сторони не мають права на судовий захист у випадку порушення зобов’язань за таким договором 
-не тягне жодних правових наслідків
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Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується: 
-договором транспортних послуг 
-єдиним транспортним документом 
-комплектом документів, які відображають кошторис виконаних робіт 
-комплектом документів які відображають шлях прямування пасажира від пункту відправлення до пункту призначення   
-комплектом документів, які відображають шлях прямування вантажу від пункту відправлення до пункту призначення 
-комплектом документів, які підтверджують специфікацію вантажу
- комплектом документів які відображають шлях прямування багажу від пункту відправлення до пункту призначення 
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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
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До моменту сплати плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, експедитор має право : 
-не приступати до виконання своїх обов’язків 
-в односторонньому порядку розірвати договір 
-притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні 
-відстрочити виконання своїх обов’язків за договором 
-якщо це не порушує прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб 
-якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування 
-лише за умови, якщо таке право прямо передбачено договором транспортного експедирування
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Укладення договору перевезення вантажу може підтверджується складенням 
-акта загальної форми 
-авіаційної вантажної накладної 
-повітряної вантажної накладної 
-коносамента 
-авіаційної багажної накладної 
-авіаційного вантажного квитка 
-товарно-транспортної накладної
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Укладення договору перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею : 
-квитанції 
-багажної квитанції 
-розписки 
-накладної 
-товарно-транспортної накладної 
-квитка 
-талона
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Відповідно до Цивільного кодексу України, пасажир має право зробити у дорозі не більше одної зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів : 
-при наявності поважної причини - не більше ніж на 5 діб 
-не більше ніж на 3 доби 
-не більше ніж на 15 діб 
-в разі хвороби -на весь час хвороби 
-в разі тяжкої хвороби -не більше ніж на 20 діб 
-в разі хвороби члена сім’ї чи близького родича -не більше ніж на 14 діб 
-не більше ніж на 10 діб
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Договір перевезення пасажира і багажу є : 
-договором про виконання робіт 
-договором про надання послуг  
-договором транспортного експедирування 
-змішаним договором 
-алеаторним договором 
-одностороннім договором 
-двостороннім договором
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Види проїзних документів пасажира при залізничних перевезеннях: 
-спеціальні 
-повні 
-військові 
-пільгові 
-дорослі 
-загальні 
-групові
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Залізниця зобов'язана повідомити одержувача про прибуття вантажу : 
-в день прибуття багажу 
-або до 18-ої години наступного дня 
-або до 12-ої години наступного дня 
-не пізніше наступного дня 
-в день прибуття вантажу 
-в розумний строк 
-або протягом трьох діб після прибуття
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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
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Комерційний акт складається для засвідчення таких обставин : 
-при комерційному перевезенні 
-при перевезенні комерційними посередниками 
-при супроводі вантажу експедитором 
-невідповідності кількості місць вантажу натурою з даними, зазначеними у транспортних документах 
-псування, пошкодження вантажу 
-повернення залізниці вкраденого багажу 
-при простроченні доставки вантажу
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За договором зберігання можуть бути передані на зберігання : 
-майнові права 
-банківська інформація 
-палатка 
-вірш 
-стакан цукру  
-комерційна інформація 
-творча ідея
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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
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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
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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
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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
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Договір зберігання укладається у письмовій формі : 
-якщо сторонами є фізичні особи 
-якщо сторонами є юридичні особи 
-якщо на зберігання передаються речі, визначені родовими ознаками 
-якщо вартість речей, що передаються на зберігання, перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
-якщо на зберігання передаються речі, визначені індивідуальними ознаками 
-якщо за договором зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому 
-при прийнятті речі на зберігання при пожежі, повені, раптовому захворюванні або за інших надзвичайних обставин
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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
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Зберігач має право продати річ, передану на зберігання : 
-якщо річ пошкоджена 
-якщо виникла реальна загроза пошкодження речі 
-якщо строк зберігання закінчився 
-при іррегулярному зберіганні 
-вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо 
-якщо він є професійним зберігачем 
-якщо зберігання є безоплатним
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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У разі недодержання письмової форми договору страхування : 
-сторони не мають права посилатися на показання свідків 
-договір є нікчемним 
-договір може бути визнаний недійсним судом 
-договір є неукладеним 
-сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов’язань
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Яка форма договору страхування?: 
-може укладатися усно 
-укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню 
-укладається в письмовій формі 
-укладається в конклюдентній формі 
-укладається в письмовій формі, а у випадку страхування предметів особистого користування та побутового призначення може укладатися усно
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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
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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
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Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі: 
-якщо договір страхування укладено після настання страхового випадку 
-якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу і не сплатив його протягом 30 робочих днів після пред’явлення страховиком письмової вимоги про сплату; 
-відсутності коштів, необхідних для здійснення страхової виплати 
-вчинення страхувальником злочину 
-подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про факт настання страхового випадку
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Страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати у разі: 
-одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала 
-подання страхувальником неправдивих відомостей 
-вчинення страхувальником злочину 
-подання страхувальником відомостей про факт настання страхового випадку 
-якщо об’єктом договору є майно, що підлягає конфіскації
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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
 513
Договір страхування визнається судом недійсним, якщо: 
-закінчився строк дії договору 
-сторони не досягли згоди щодо усіх його істотних умов 
-його укладено після настання страхового випадку 
-страхувальник прострочив внесення страхового платежу більш, ніж на 10 робочих днів 
-страхувальник помер або оголошений судом померлим
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Договір страхування визнається судом недійсним, якщо: 
-сторони не дійшли згоди щодо усіх його істотних умов 
-страховик безпідставно відмовляється здійснити страхову виплату 
-страхувальника-фізичну особу визнано недієздатним після укладення договору 
-об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації 
-страховий випадок протягом строку дії договору не наступив
 515
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)
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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
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Відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, строк реалізації прийнятого на комісію товару (за винятком антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей) становить: 
-90 календарних днів 
-60 календарних днів 
-30 календарних днів 
-1 рік 
-6 місяців
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Відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», 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
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Сторонами договору доручення є : 
-повірений та клієнт 
-довіритель та повірений 
-поручитель та клієнт 
-довіритель та представник 
-довіритель та довірена особа
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Сторонами договору комісії є : 
-комісійний агент та комітент 
-голова та члени комісії 
-довіритель та повірений 
-комісіонер та комітент 
-комісійний брокер та комітент
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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
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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
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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
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Вкажіть назви сторін договору зберігання: 
-зберігач і власник речі 
-зберігач і поклажодавець 
-зберігальник і поклажодавець 
-наймач і поклажодавець 
-охоронець і поклажодавець
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Положення Цивільного кодексу України про який договір застосовуються до договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа: 
-договір зберігання 
-договір майнового найму (оренди) 
-договір банківського сейфа 
-договір банківського рахунка 
-договір банківського вкладу
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Положення Цивільного кодексу України про договір застосовуються до договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову: 
-договір зберігання 
-договір охорони 
-договір майнового найму (оренди) 
-договір поклажі 
-договір підряду
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Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона : 
-перебуває у приміщенні готелю 
-перебуває у передпокої готелю 
-перебуває на території готелю 
-передана працівникам готелю 
-є власністю особи, яка проживає у готелі
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У якому випадку річ вважається такою, що внесена до готелю? : 
-якщо вона знаходиться у приміщенні готелю 
-якщо вона знаходиться в особи, яка проживає в готелі 
-якщо вона знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні 
-якщо вона перебуває на території готелю 
-якщо вона перебуває у приміщенні готелю або на території готелю
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За якої умови готель відповідає за втрату коштовностей ?: 
-якщо коштовності були окремо передані готелю на зберігання 
-якщо коштовності знаходились у спеціально відведеному для особи приміщенні (номері) 
-якщо готель згідний нести таку відповідальність, про що особу повідомляється при її поселенні 
-якщо це 5-ти зірковий готель 
-якщо особа при поселенні заявила про наявність у неї коштовностей, про що робиться відповідна відмітка в документі на поселення
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Вкажіть організаційно-правові форми, в яких може бути створена юридична особа -страховик: 
-акціонерне товариство 
-товариство з обмеженою відповідальністю 
-страхова компанія 
-страховий кооператив 
-асоціація страховиків 
-товариство з додатковою відповідальністю 
-приватне підприємство
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Вкажіть організаційно-правові форми, в яких може бути створена юридична особа -страховик: 
-товариство з обмеженою відповідальністю 
-повне товариство 
-страхове бюро 
-комантдитне товариство 
-страхове товариство 
-страхова установа 
-страховий агент
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Що може бути предметом безпосередньої діяльності страховика?: 
-лізинг 
-фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням 
-консигнаційна діяльність 
-перестрахування 
-підстрахування 
-відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб 
-торгово-посередницька діяльність
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Що може бути предметом безпосередньої діяльності страховика?: 
-субстрахування 
-лістинг 
-капітальне будівництво 
-страхування 
-перестрахування 
-форфейтинг 
-франчайзинг
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Хто визнається страхувальником, відповідно до ЗУ «Про страхування»?: 
-банк, який надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності 
-фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою та одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності 
-юридична особа, яка є страхувальником відповідно до законодавства України 
-фізична дієздатна особа, яка уклала із страховиком договір страхування 
- лише фізична особа, в житті якої може наступити подія, яка є страховим випадком 
-юридична особа або фізична особа, яка зареєстрована у встановленому порядку як суб’єкт підприємницької діяльності та здійснює за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені 
-фізична особа або юридична особа, яка діє від імені та за дорученням страховика і виконує частину його страхової діяльності
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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
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До видів добровільного страхування, відповідно до Закону України «Про страхування», належать : 
-страхування спортсменів вищої категорії
-страхування від вогневих ризиків 
-страхування майна, переданого у концесію 
-страхування від нещасних випадків 
-особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
-страхування здоров’я на випадок хвороби 
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 
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До видів добровільного страхування, відповідно до Закону України «Про страхування», належать: 
-страхування майна від вогневих ризиків; 
-страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 
-авіаційне страхування цивільної авіації 
-страхування здоров’я на випадок хвороби 
-страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
-страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини 
-страхування від нещасних випадків
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До видів обов’язкового страхування, відповідно до Закону України «Про страхування», належать : 
-страхування майна від вогневих ризиків 
-страхування здоров’я на випадок хвороби 
-страхування від нещасних випадків 
-страхування вантажів та багажу 
-страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
-страхування майна, переданого в концесію.
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За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії : 
-подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини 
-здійснити моніторинг ринку нафтопродуктів та підшукати потенційних клієнтів на купівлю дизельного палива 
-подати заявку на видачу патенту на винахід 
-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
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За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за рахунок довірителя такі дії : 
-вступити в шлюб 
-провести переговори щодо укладення в майбутньому договору поставки 
-подати заявку на видачу патенту на промисловий зразок 
-укласти попередній договір 
-одержати у відділенні поштового зв’язку поштову кореспонденцію 
-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.
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Якими повинні бути юридичні дії, які належить вчинити повіреному за договором доручення?: 
-будь-якими на розсуд довірителя 
-лише оплатними 
-вірогідними 
-здійсненними 
-правомірними 
-взаємовигідними 
-юридично забезпеченими
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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 на видачу патенту на винахід 
-подати до суду позовну заяву
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Вкажіть істотні умови договору комісії, за яким комісіонер зобов’язується продати майно: 
-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
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Комісіонер відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного нею за рахунок комітента?: 
-у випадку, коли комісіонер поручився за виконання договору (акредитив) 
-у випадку, коли комісіонер поручився за виконання договору (делькредере) 
-у будь-якому випадку 
-у випадку,коли комітент усно попросив про це комісіонера 
-у випадку, коли комітент письмово попросив про це комісіонера 
-у випадку, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи 
-у випадку, коли він є суб’єктом підприємницької діяльності
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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
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В яких випадках річ вважається такою, що внесена до готелю?: 
-якщо вона пронесена через вхід до готелю 
-якщо вона перебуває в транспортному засобі особи, яка проживає у готелі 
-якщо вона передана працівникам готелю 
-якщо вона знаходиться у передпокої готелю 
-якщо вона знаходиться в приміщенні готелю 
-якщо вона знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні 
-якщо вона знаходиться на території готелю
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Назвіть складські документи, які видає товарний склад на підтвердження прийняття товару: 
-складська квитанція 
-складський сертифікат 
-складська накладна 
-просте складське свідоцтво 
-складне складське свідоцтво 
-подвійне складське свідоцтво 
-потрійне складське свідоцтво
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З яких частин складається подвійне складське свідоцтво?: 
-заставна 
-варант (заставне свідоцтво) 
-заставна облігація 
-складське свідоцтво 
-складський опціон 
-іпотечне свідоцтво 
-складська квитанція
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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
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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
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У яких відповідях зазначені правильні положення щодо подвійного складського свідоцтва? 
-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (заставної) 
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на сертифікованому складі 
-таке свідоцтво є іменним 
-таке свідоцтво виписується на пред’явника. 
-частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися тільки разом в порядку відступлення права вимоги (цесії) 
-частини подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами 
-таке свідоцтво не може бути передане поклажодавцем іншій особі
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У яких відповідях зазначені правильні положення щодо подвійного складського свідоцтва?: 
-таке свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта) 
-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (індосаменту) 
-таке свідоцтво виписується на пред’явника 
-володілець заставної частини подвійного складського свідоцтва (заставного свідоцтва) має лише право застави на товар 
-таке свідоцтво може бути видане будь-яким товарним складом 
-таке свідоцтво може бути видане лише сертифікованим складом, який отримав сертифікат про відповідність надання послуг зі зберігання 
-таке свідоцтво може бути видане лише професійним зберігачем, який отримав ліцензію на здійснення діяльності зі зберігання товарів на складах загального користування
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Зобов’язання сторін за договором складського зберігання, за загальним правилом, припиняються з моменту : 
-передання поклажодавцем простого чи подвійного складського свідоцтва іншій особі 
-погашення простого складського свідоцтва 
-видачі поклажодавцеві складського свідоцтва 
-погашення подвійного складського свідоцтва 
-вчинення на складському свідоцтві передавального напису (індосаменту) 
-повідомлення поклаждавця про зміну умов зберігання 
-порушення сторонами своїх зобов’язань за договором складського зберігання
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Вкажіть випадки, коли товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання: 
-товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва 
-за результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики товару виявились гіршими від тих, що заявлені 
-товар не має належної ліквідності та попиту на ринку 
-документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні 
-товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання 
-товар подано в упакуванні, не обумовленому сторонами договору складського зберігання. 
-товаром є речі, визначені родовими ознаками
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Вкажіть випадки, коли товар не може бути прийнятий на зберігання за договором складського зберігання: 
-товар має особливі властивості та потребує спеціальних умов його зберігання 
-зберігання товару потребує спеціальних умов, які сертифікований склад не в змозі забезпечити 
-товар не має належної ліквідності та попиту на ринку 
-товар прийнятий без доданого до нього складського свідоцтва 
-товар має властивості, що становлять небезпеку для оточення 
-товар подано в тарі, не обумовленій сторонами договору складського зберігання. 
-за результатами проведення незалежної оцінки якісні та вартісні характеристики товару виявились гіршими від тих, що заявлені.
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Виберіть правильні положення щодо передавального напису простого складського свідоцтва: 
-здійснюється на окремому документі -індосаменті 
-повинен бути безумовним 
-повинен бути бланковим 
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід'ємною частиною відповідного свідоцтва 
-не може бути іменним 
-може бути бланковим 
-зроблений фізичною особою, повинен бути нотаріально посвідчений
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Виберіть правильні положення щодо передавального напису простого складського свідоцтва: 
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на окремому документі (алонжі) 
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід’ємною частиною відповідного свідоцтва 
-переносить усі права, що випливають із простого складського свідоцтва. 
-повинен бути бланковим. 
-не може бути бланковим 
-повинен бути «на пред’явника» 
-може бути іменним або «на пред’явника»
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Чим може посвідчуватися факт укладення договору страхування?: 
- договором страхування, укладеним в усній або письмовій формі
- видачею страхового свідоцтва
- видачею страхового поліса
- видачею страхового векселя
- сплатою франшизи
- складанням диспаші
- настанням страхового випадку
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Чим може посвідчуватися факт укладення договору страхування?: 
- договором страхування, укладеним в усній формі, якщо при цьому були присутні не менше двох свідків
- видачею довідки встановленої форми
- видачею страхової квитанції
- складанням аварійного сертифіката (акта)
- видачею страхового свідоцтва
- видачею страхового сертифіката
- складанням комерційного акта
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Чим може посвідчуватися факт укладення договору страхування?: 
-видачею страхового свідоцтва 
-настанням страхового випадку 
-видачею страхового поліса 
-видачею страхової суми 
-зверненою до конкретного страховика заявою страхувальника про укладення договору страхування, прийнятою страховиком 
-видачею страхового сертифіката 
-видачею страхової облігації
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Назвіть підстави припинення договору доручення: 
- невиконання повіреним юридичних дій передбачених договором.
- неналежне виконання повіреним юридичних дій передбачених договором
- відмова довірителя від договору
- відмова повіреного від договору
- смерть підопічного
- відмова довірителя видати повіреному поруку
- стійкий хронічний психічний розлад повіреного
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Назвіть підстави припинення договору доручення: 
-укладення його довірителем під впливом обману зі сторони повіреного 
-недосягнення сторонами при його укладенні згоди щодо предмета договору 
-смерть повіреного 
-укладення договору доручення з порушенням вимог про форму 
-вчинення юридичних дій замісником, до якого переходять усі права та обов’язки повіреного. 
-відмова довірителя від договору 
-істотне порушення однією із сторін своїх зобов’язань за договором
 566
Назвіть підстави припинення договору доручення: 
-обмеження цивільної дієздатності довірителя 
-відмова довірителя виплатити повіреному винагороду 
-відмова повіреного від договору 
-укладення договору доручення з метою приховати інший договір 
-відмова довірителя видати замісникові повіреного довіреність 
-визнання довірителя недієздатним 
-укладення договору довірителем під впливом насильства зі сторони повіреного
 567
Відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, не приймаються для комісійного продажу : 
-лікувальні засоби і вироби медичного призначення 
-предмети антикваріату 
-книги 
-отруйні речовини 
-одяг 
-музичні інструменти 
-дитячий одяг
 568
Відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, не приймаються для комісійного продажу: 
-мисливська зброя 
-спортивна зброя 
-вибухові речовини 
-наркотичні засоби 
-лікувальні засоби і вироби медичного призначення 
-твори мистецтва 
-музичні інструменти
 569
На підтвердження прийняття товару може бути видано один із таких складських документів: 
-складська квитанція 
-жетон 
-складський жетон 
-подвійне складське свідоцтво 
-складський поліс 
-просте складське свідоцтво 
-розписка про прийняття товару на зберігання
 570
Юридичні дії, які належить вчинити повіреному за договором доручення, повинні бути : 
-нездійсненними 
-взаємовигідними 
-правомірними 
-абстрактними 
-коректними 
-конкретними 
-корисними
 572
Виберіть правильні законодавчі положення щодо передавального напису простого складського свідоцтва : 
-повинен бути безумовним 
-повинен бути здійснений у бездокументарній формі 
-повинен бути бланковим 
-не може бути бланковим 
-не може бути іменним 
-може бути бланковим 
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід’ємною частиною відповідного свідоцтва
 573
Виберіть правильні законодавчі положення щодо передавального напису простого складського свідоцтва: 
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід’ємною частиною відповідного свідоцтва 
-оформляється окремим документом (варантом) 
-переносить усі права, що випливають із простого складського свідоцтва 
-не може бути бланковим 
-повинен бути «на пред’явника» 
-може бути іменним або «на пред’явника» 
-передавальний напис може бути повним або частковим
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Виберіть правильні законодавчі положення щодо передавального напису простого складського свідоцтва: 
-повинен бути здійснений у бездокументарній формі. 
-повинен відповідати вимогам, що передбачені законодавством для відступлення права вимоги (цесії) 
-повинен бути ордерним 
-повинен бути нотаріально посвідченим 
-не може бути бланковим 
-здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід’ємною частиною відповідного свідоцтва 
-повинен бути нічим не обумовлений 
 575
Вкажіть організаційно-правові форми, в яких може бути створена юридична особа -страховик : 
-неповне товариство
-товариство з обмеженою відповідальністю 
-товариство з додатковою відповідальністю 
-асоціація страховиків 
-приватне підприємство 
-страхова група 
-акціонерне товариство
 576
Що може бути предметом безпосередньої діяльності страховика?: 
-брокерська діяльність на ринку цінних паперів 
-фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, залученням депозитних резервів та їх управлінням 
-фінансовий лізинг 
-перестрахування 
-форфейтинг 
-посередницька діяльність на ринку нерухомості 
-страхування
 577
Якими складськими документами, відповідно до Цивільного кодексу України, може бути підтверджено прийняття товару на зберігання? 
-складським ваучером 
-складською квитанцією 
-одинарним складським свідоцтвом 
-подвійним складським свідоцтвом 
-простим складським свідоцтвом 
-варантом 
-борговою розпискою
 578
Вчинення яких із наведених дій може бути покладено на повіреного?: 
-подарувати майно будь-якій особі 
-укласти на основі попереднього договору договір поставки (основний договір) 
-провести ремонт належної довірителеві речі 
-укласти договір міни 
-подарувати майно будь-кому на вибір повіреного 
-придбати ділянку на поверхні Марсу 
-створити винахід
 580
Виберіть правильні положення щодо подвійного складського свідоцтва : 
-таке свідоцтво складається з двох частин – складського свідоцтва та заставного свідоцтва (індосаменту) 
-таке свідоцтво складається зі складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта) 
-таке свідоцтво є іменним 
-таке свідоцтво виписується на пред’явника 
-таке свідоцтво є ордерним 
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на сертифікованому складі 
-частини такого свідоцтва можуть передаватися іншій особі тільки разом
 581
Права володільця простого складського свідоцтва, передбачені Законом України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»: 
-право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом. 
-право передати товар у заставу 
-право передати це свідоцтво в заставу 
-право передати товар у заставу за умови погашення простого складського свідоцтва та одержання замість нього подвійного складського свідоцтва 
-право отримувати роялті 
-право отримувати комісійну винагороду 
-право оплатити сертифікованому складу вартість послуг із зберігання згідно з договором складського зберігання
 582
Права володільця простого складського свідоцтва, передбачені Законом України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» : 
-право передати товар у заставу 
-право забрати товар із сертифікованого складу після закінчення строку його зберігання 
-право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом. 
-право передати це свідоцтво в заставу 
-право оплатити сертифікованому складу вартість послуг із зберігання згідно з договором складського зберігання 
-право отримувати додаткову винагороду за те, що товар протягом усього строку його зберігання на складі не передавався іншим особам 
-право отримувати комісійну винагороду
 583
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 
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Правомочності володільця подвійного складського свідоцтва, передбачені Законом України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»: 
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від заставного свідоцтва, вправі розпоряджатися товаром 
-володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром 
-володілець заставного свідоцтва має лише право застави на товар 
-володілець складської частини, відокремленої від заставного свідоцтва, вправі забрати товар із сертифікованого складу після закінчення строку його зберігання 
-володілець складської частини вправі передати товар у заставу 
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від заставного свідоцтва, має право вимагати видачі товару або його частини із сертифікованого складу 
-володілець складської частини подвійного складського свідоцтва, відокремленої від заставного свідоцтва, не має права розпоряджатися цим свідоцтвом зі згоди заставодержателя.
 585
Виберіть правильні положення щодо форми договору зберігання, згідно із Цивільним кодексом України: 
-договір зберігання між юридичними особами укладається в письмовій формі 
-договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в письмовій формі 
-договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений в письмовій формі 
-письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене заставною, підписаною зберігачем 
-договір зберігання за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню 
-договір зберігання підлягає нотаріальному посвідченню 
-прийняття речі на зберігання підтверджується лише свідченнями свідків 
 586
Виберіть правильні положення щодо форми договору зберігання, згідно із Цивільним кодексом України: 
-договір зберігання між фізичними особами строком більше, ніж 1 рік, укладається в письмовій формі 
-договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений в письмовій формі 
-письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене квитанцією, підписаною зберігачем 
-договір зберігання за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню 
-договір зберігання підлягає нотаріальному посвідченню 
-прийняття речі на зберігання при пожежі, повені або за інших надзвичайних обставин не може підтверджуватися свідченнями свідків 
-договір зберігання речей особистого користування та побутового призначення може укладатися усно
 587
Вчинення яких із наведених дій може бути покладено на повіреного?: 
-подарувати майно, що є власністю довірителя, будь-якій особі на вибір повіреного 
-подарувати майно, що є власністю довірителя, конкретній особі 
-купити для довірителя певне майно 
-одержати у відділенні поштового зв’язку рекомендований лист для довірителя 
-скласти заповіт 
-придбати ділянку на Місяці 
-написати портрет довірителя
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Якими складськими документами, відповідно до Цивільного кодексу України, може бути підтверджено прийняття товару на зберігання?: 
-складською облігацією 
-потрійним складським свідоцтвом 
-подвійним складським свідоцтвом 
-простим складським свідоцтвом 
-складським коносаментом 
-складським полісом 
-складською розпискою 
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Виберіть правильні положення щодо форми договору страхування: 
-договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно 
-договір страхування життя може укладатися усно 
-договір страхування укладається в письмовій формі 
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва 
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового векселя 
-у разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним 
-у разі недодержання письмової форми договору страхування сторони при доказуванні факту його укладення не можуть посилатися на показання свідків
 590
Виберіть правильні положення щодо форми договору страхування: 
-договір страхування за участю фізичної особи може укладатися усно 
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового сертифіката 
-договір страхування нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню 
-договір може укладатися шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового поліса 
-договір страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів підлягає реєстрації в органах ДАІ МВС України 
-договір страхування укладається в письмовій формі 
-у разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є чинним
 601
Договір про надання споживчого кредиту укладається 
-у письмовій формі і підлягає державній реєстрації; 
-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню; 
- усній формі; 
-у письмовій формі; 
-у письмовій формі, з нотаріальним посвідченням і підлягає державній реєстрації.
 602
Споживач має право протягом ... відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин 
-двох місяців; 
-7 календарних днів; 
-одного тижня; 
-14 календарних днів; 
-10 календарних днів
 603
Фактичні та юридичні дії зобов’язується за договором вчиняти 
-ліцензіар; 
-зберігач; 
-позичальник; 
-управитель; 
-підрядник
 604
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
 605
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
 606
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
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Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, то 
-договір вважається безпроцентним; 
-позичальник сплачує три проценти річних; 
-береться до уваги розмір за вкладними до запитання в комерційних банках; 
-їх розмір визначається на рівні облікової ставки НБУ; 
-їх розмір визначається на рівні подвійної облікової ставки НБУ;
 608
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
 609
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
 610
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.
 612
Кредитування рахунку називається 
-форфейтинг; 
-овердрафт; 
-факторинг; 
-франчайзинг; 
-інкасо
 613
Документом, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку банку переказати грошову суму одержувачу, є 
-платіжна вимога; 
-чек; 
-ощадний сертифікат; 
-акредитив; 
-ощадна книжка.
 614
У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів банк у першу чергу списує кошти на підставі рішення суду 
-для погашення платежів до бюджету; 
-про оплату праці працівникам; 
-про стягнення аліментів; 
-про виплату вихідної допомоги; 
-про виплату за авторським договором
 615
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
 616
У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк у четверту чергу списує кошти з рахунку клієнта 
-на підставі рішення суду про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом; 
-на підставі рішення суду щодо виплати за авторським договором; 
-на підставі рішення суду щодо виплати вихідної допомоги; 
-за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету; 
-на підставі рішення суду про стягнення аліментів
 619
Строк дії чекової книжки становить 
-один місяць; 
-квартал; 
-один рік; 
-три місяці; 
-три роки
 620
Чек пред’являється до оплати в банк чекодержателя протягом 
-30 календарних днів; 
-20 робочих днів; 
-10 календарних днів; 
-20 календарних днів; 
-15 робочих днів
 621
Сторони договору факторингу називаються 
-позикодавець і позичальник; 
-банк і вкладник; 
-фактор і клієнт; 
-фактородавець і фактороодержувач; 
-фактор і боржник
 622
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
 623
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
 624
На підставі довіреності діє 
-комісіонер; 
-кредитодавець; 
-позичальник; 
-повірений; 
-вкладник
 625
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
 626
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; 
-кратну; 
-часткову
 627
Управитель може відчужувати майно, передане в управління, лише за згодою 
-установника управління; 
-дарувальника; 
-кредиторів; 
-суду; 
-вигодонабувача
 628
Якщо інше не передбачено договором позики, проценти виплачуються до дня повернення позики 
-щомісяця; 
-щотижня; 
-щодня; 
-щокварталу; 
-щороку
 629
Якщо строк позики визначений моментом пред’явлення вимоги, то позика має бути повернена позичальником протягом … від дня пред’явлення вимоги про це, якщо інше не встановлено договором 
-7 днів; 
-14 днів; 
-30 днів; 
-15 днів; 
-10 днів
 630
На підтвердження укладення договору позики може бути представлено 
-розписку позичальника; 
-розписку позикодавця; 
-паспорт позичальника; 
-складське свідоцтво; 
-грошову суму
 631
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
 632
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
 633
Право відкликання згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту не застосовується щодо 
-споживчих кредитів на туристичні подорожі; 
-споживчих кредитів на придбання житла; 
-споживчих кредитів, забезпечених іпотекою; 
-споживчих кредитів на придбання транспортних засобів; 
-споживчих кредитів на придбання побутової техніки; 
-споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди; 
-споживчих кредитів, забезпечених заставою майнових прав
 634
Істотними умовами договору управління майном є 
-розмір плати за користування майном; 
-перелік майна, що передається в дарунок; 
-відповідальність сторін; 
-найменування сторін; 
-строк користування майном; 
-розмір плати за управління майном; 
-форма плати за управління майном
 635
Якщо власником майна є фізична особа, яка визнана недієздатною, установником управління може бути 
-суд; 
-піклувальник; 
-опікун; 
-близький родич; 
-опікунська рада; 
-орган опіки та піклування; 
-орган охорони здоров’я
 636
Предметом договору управління майном не можуть бути 
-особисті немайнові права винахідника; 
-цінні папери; 
-майнові права; 
-право на прізвище; 
-нерухомість; 
-підприємство як єдиний майновий комплекс;
-рухоме  майно
 637
За договором позики позикодавець передає позичальникові 
-речі визначені індивідуальними ознаками, неспоживні у користування; 
-грошові кошти у власність; 
-речі, визначені індивідуальними ознаками, у користування; 
-будь-які рухомі речі у власність; 
-будь-які нерухомі речі у безоплатне користування; 
-речі, визначені родовими ознаками, у власність; 
-речі, визначені індивідуальними ознаками, у власність
 638
Договір позики укладається у письмовій формі у таких випадках: 
-позичальником є фізична особа; 
-позикодавцем є фізична особа; 
-сума позики не менше 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян; 
-позикодавцем є юридична особа; 
-сторонами є фізичні особи; 
-сума позики не менше як у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян; 
-сума позики не менше як 50 гривень
 639
Договір позики вважається безпроцентним, якщо 
-право на одержання від позичальника процентів не передбачено договором; 
-в договорі не визначений чітко розмір процентів; 
-договір укладений між фізичними особами; 
-договір укладений між юридичними особами; 
-позичальникові передані інші речі, визначені родовими ознаками, крім грошей; 
-договір укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян і не пов’язаний із здійснення підприємницької діяльності хоча б однією із сторін; 
-договір укладений між фізичною і юридичною особою
 640
Видами рахунків є 
-відкличні; 
-депозитні; 
-розрахункові; 
-корективні; 
-податкові; 
-платіжні; 
-поточні
 641
Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити …, а також … 
-суму боргу зі сплатою пені, визначеної боржником; 
-суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції; 
-проценти річні у розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми; 
-подвійну облікову ставку НБУ від простроченої суми; 
-подвійну суму простроченого боргу; 
-суму боргу, помножену на подвійну облікову ставку НБУ; 
-три проценти річних від простроченої суми
 642
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
 644
Видами акредитивів є 
-комерційний; 
-покритий; 
-нульовий; 
-іпотечний; 
-відкличний; 
-частковий; 
-неповний
 645
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 фактором грошової вимоги
 646
Фінансові послуги надаються 
-страховими компаніями; 
-товарними складами; 
-ломбардами; 
-національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України; 
-будь-якими суб’єктами господарювання; 
-банками; 
-іпотекодавцями
 649
Видами акредитивів є 
-компенсаційний; 
-покритий; 
-нульовий; 
-іпотечний; 
-частковий; 
-відкличний; 
-споживчий
 650
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 лише в довіреності; 
-юридичні дії; 
-дії від імені вигодонабувача
 651
Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, без згоди виконуючого банку 
-може бути змінений; 
-не може бути змінений; 
-може не виконуватися банком-емітентом; 
-не може бути анульований; 
-може бути анульований; 
-може закриватися; 
-може скасовуватися
 652
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
 653
Видами банківських вкладів є 
-комерційні; 
-заставні; 
-строкові; 
-відкличні; 
-універсальні; 
-вклади на вимогу; 
-безвідкличні
 654
Предметом договору факторингу може бути 
-речове право; 
-наявна грошова вимога; 
-сервітут; 
-нерухомість; 
-майбутня грошова вимога; 
-будь-яка річ; 
-будь-яке майнове право
 655
Видами кредитів є 
-іпотечні; 
-речові; 
-експедиторські; 
-споживчі; 
-консульські; 
-консорціумні; 
-комісійні
 656
Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути 
-заява другого з подружжя; 
-розпорядження клієнта; 
-постанова будь-якого правоохоронного органу; 
-постанова національної комісії; 
-постанова НБУ; 
-рішення суду; 
-постанова будь-якого органу державної влади
 657
Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути 
-розпорядження касового працівника; 
-розпорядження клієнта; 
-рішення органу опіки і піклування; 
-рішення органу Антимонопольного комітету України; 
-договір між банком і клієнтом; 
-рішення суду; 
-рішення територіальної громади
 658
Ощадні сертифікати можуть бути номіновані 
-в національній валюті; 
-в майнових правах; 
-лише в євро; 
-в будь-якому майні; 
-в іноземній валюті; 
-в речах; 
-в банківських картках
 659
Видами кредитів є 
-бланкові; 
-договірні; 
-комбіновані; 
-споживчі; 
-відкличні; 
-консорціумні; 
-безвідкличні
 660
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
 662
Умова про комерційний кредит може передбачати надання 
-відстрочення оплати; 
-цінних паперів в заставу; 
-податкового кредиту; 
-субсидій; 
-попередньої оплати; 
-делькредере; 
-розстрочення оплати
 663
У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються 
-права споживача на передачу йому продукції неналежної якості; 
-сума кредиту; 
-сума, яка не може бути витрачена; 
-строк дії кредитного договору; 
-державні субсидії, на які має право споживач; 
-річна відсоткова ставка за кредитом; 
-обов’язок дострокового повернення кредиту
 664
Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок 
-непереборної сили; 
-умислу управителя; 
-необережності управителя; 
-умислу установника; 
-умислу вигодонабувача; 
-належної турботливості управителя про інтереси установника; 
-тяжкого матеріального становища управителя
 665
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; 
-визнання вигонабувача недієздатним
 666
В ощадній книжці вказуються 
-суми, списані з рахунка; 
-найменування банку; 
-суми, зараховані на рахунок; 
-ліміт книжки; 
-порядок погашення ощадного сертифіката; 
-розмір пені в разі невчасної оплати відсотків; 
-код
 667
Видами акредитивів є 
-частковий; 
-покритий; 
-поточний; 
-депозитний; 
-повний; 
-відкритий; 
-непокритий.
 668
Безготівкові розрахунки проводяться із застосуванням таких розрахункових документів 
-платіжні доручення; 
-розрахункові чеки; 
-ощадні книжки; 
-іпотечні сертифікати; 
-ощадні сертифікати; 
-талони; 
-складські свідоцтва-квитанції.
 672
Кредитна спілка відповідно до свого статуту 
-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; 
-займається роздрібною торгівлею
 673
До фінансових установ належать 
-страхові компанії; 
-будівельні компанії; 
-банки; 
-порти; 
-бюро кредитних історій; 
-кредитні спілки; 
-національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг; 
 674
Фінансовими вважаються такі послуги 
-зберігання в банку коштовностей та цінних паперів; 
-адміністрування фінансових активів для придбання автомобілів у групах; 
-емісія та розміщення акцій; 
-переказ коштів; 
-франчайзинг; 
-управління нерухомим майном; 
-надання гарантій
 675
На підставі банківської ліцензії комерційні банки мають право здійснювати 
-приймання депозитів від юридичних осіб; 
-сертифікацію аудиторів; 
-випуск товарної продукції; 
-перевезення вантажів; 
-транспортне експедирування; 
-розміщення залучених коштів від свого імені; 
-відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів
 676
До договорів про надання фінансових послуг належать 
-договір страхування іпотечного майна; 
-договір особистого страхування; 
-ліцензійний договір; 
-договір комерційної концесії; 
-договір зберігання; 
-договір управління нерухомим майном; 
-договір процентної позики
 677
Якщо інше не передбачено законом, договір про надання фінансових послуг повинен містити 
-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; 
-найменування фінансової операції
 678
Видами кредитів є 
-іпотечні; 
-експедиторські; 
-споживчі; 
-консульські; 
-речові; 
-консорціумні; 
-складські
 679
Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути 
-заява будь-кого з членів сім’ї клієнта; 
-розпорядження клієнта; 
-постанова слідчого; 
-постанова НБУ; 
-рішення суду; 
-постанова банку; 
-наказ міністерства
 681
До фінансових належать послуги 
-фрайчайзингу; 
-страхування майна; 
-купівлі-продажу; 
-особисте страхування; 
-позички; 
-страхування відповідальності; 
-найму
 682
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; 
-зміни місцезнаходження юридичної особи (клієнта); 
-поділу юридичної особи (клієнта); 
-відсутності операцій на рахунку протягом трьох місяців; 
 684
Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми підтверджено 
- договором банківського вкладу з видачею ощадного свідоцтва; 
-договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки; 
-договором банківського вкладу з видачею ощадного векселя; 
-розпискою; 
-договором банківського вкладу з видачею ощадного сертифіката; 
-договором банківського вкладу з видачею чекової книжки чи платіжної вимоги; 
-договором факторингу з видачею ощадної книжки
 685
До фінансових належать послуги 
-купівлі-продажу житла; 
-перевезення; 
-купівлі-продажу; 
-страхування відповідальності; 
-особистого страхування; 
-оренди житла; 
-найму
 801
Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується особою, яка її завдала 
-в повному обсязі 
-частково із врахуванням форми вини 
-враховуючи її майновий стан 
-враховуючи особу потерпілого 
-враховуючи матеріальний стан потерпілого
 802
Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі 
-державою 
-особою, яка її завдала, а в разі відсутності у неї коштів та (або) майна для відшкодування шкоди – її близькими родичами 
-особою, яка завдала або могла завдати таку шкоду 
-особою, яка її завдала 
-особою, яка її завдала, а в разі відсутності у неї коштів та (або) майна для відшкодування шкоди – організацією, в якій вона працює
 803
Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона 
-перебувала у стані алкогольного сп'яніння 
-доведе, що шкоди завдано не з її вини 
-є непрацездатною за віком чи за станом здоров’я 
-не має коштів та (або) майна для відшкодування завданої шкоди 
-завдала шкоди з необережності
 804
Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала 
-за наявності лише її умислу 
-за наявності її вини 
-за наявності лише її необережності 
-за наявності в неї матеріальних засобів для відшкодування 
-незалежно від вини особи
 805
У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується 
-Фондом державного майна України 
-Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
-місцевою радою, на території якої знаходилось майно, в повному обсязі 
-Верховною Радою України 
-державою в повному обсязі
 806
Неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду 
-лише у разі, якщо шкоду завдано нею умисно 
-лише з дозволу органів опіки та піклування 
-солідарно разом із своїми батьками (усиновлювачем, піклувальником) 
-за умови, якщо вона працює за трудовим договором або має інші законні джерела засобів для існування 
-самостійно на загальних підставах
 807
Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником 
-під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків 
-під час дії трудового договору (контракту) 
-лише за умови, що шкоду завдано працівником, з яким є укладений договір про повну матеріальну відповідальність 
-лише за умови, що шкоду завдано на території підприємства, установи чи організації 
-лише за умови, що це прямо передбачено колективним договором
 808
Особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, несуть 
-солідарну відповідальність перед потерпілим 
-субсидіарну відповідальність перед потерпілим 
-солідарну відповідальність перед батьками потерпілого 
-відповідальність залежно до матеріального стану кожного із заподіювачів шкоди 
-відповідальність в залежності від матеріального становища кожного з них
 809
Шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу 
-відшкодовується в повному обсязі 
-не відшкодовується 
-відшкодовується частково 
-відшкодовується за рішенням суду 
-відшкодовується на загальних засадах
 810
Набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно 
-у формі щомісячних платежів 
-в натурі 
-за умови, що це майно становить для потерпілого велику немайнову цінність 
-у формі пожиттєвої ренти 
-на свій вибір в натурі або шляхом виплати вартості такого майна
 811
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, за загальним правилом здійснюється 
-у формі надання утримання та (або) догляду 
-в натурі 
-щорічними платежами 
-щомісячними платежами 
-одноразовою виплатою
 812
Особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпілого, має право вимагати ... якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди 
-припинення відшкодування шкоди 
-зменшення розміру відшкодування шкоди 
-зупинення відшкодування шкоди 
-збільшення розміру відшкодування шкоди 
-повернення потерпілим виплаченого йому відшкодування
 813
Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкодуванню 
-замовником 
-виконавцем 
-продавцем 
-виготовлювачем 
-державою
 814
Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню : 
-виготовлювачем товару 
-продавцем товарів 
-органом у справах захисту прав споживачів 
-продавцем 
-виконавцем
 815
Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави зобов’язана 
-залишити майно в себе і відшкодувати витрати потерпілого 
-повернути потерпілому це майно 
-заявити про це в міліцію 
-повернути потерпілому це майно, або передати майно такого ж роду і якості, або виплатити грошову компенсацію 
-відшкодувати потерпілому шкоду у повному обсязі
 816
Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована 
-в натурі 
-одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів 
-шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог 
-шляхом сплати неустойки 
-шляхом здійснення лише щорічних платежів
 817
Об’єктом деліктних зобов’язань є 
-сплата неустойки 
-відшкодування, яке боржник зобов’язаний надати потерпілому 
-життя, здоров’я та майно потерпілого 
-витребування майна з чужого незаконного володіння 
-повернення безпідставно набутого майна в натурі
 818
Змістом деліктного зобов’язання є 
-заподіювач шкоди і потерпілий 
-майнова чи моральна шкода 
-завдання майнової чи моральної шкоди 
-право кредитора вимагати відшкодування шкоди та обов’язок боржника її відшкодувати 
-вина заподіювача шкоди
 819
Шкода завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкодуванню 
-посередником 
-виконавцем 
-продавцем 
-управлінням у справах захисту прав споживачів 
-замовником
 820
Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю відшкодовується 
-особою, яка її завдала 
-особою, яка могла її завдати 
-особою, яка її завдала, або її законними представниками 
-територіальною громадою 
-державою
 821
Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань 
-відшкодовується частково 
-не відшкодовується 
-відшкодовується в повному обсязі 
-відшкодовується за бажанням потерпілого 
-відшкодовується державою
 822
Якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування: 
-право на відшкодування шкоди виникає у будь-якому випадку 
-право на відшкодування шкоди не виникає 
-виникає право на часткову компенсацію 
-виникає право на відшкодування шкоди у повному обсязі 
-право на відшкодування шкоди виникає за бажанням потерпілого
 823
Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхового відшкодування для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому 
-лише часткову компенсацію шкоди 
-різницю між фактичним розміром шкоди і страхового відшкодування 
-лише розмір страхового відшкодування 
-одноразове відшкодування в повному обсязі 
-лише розмір упущеної вигоди
 824
Не підлягають поверненню безпідставно набуті 
-валютні цінності на суму, що не перевищує двадцяти розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 
-кошти, надані фізичній особі, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача 
-аліменти, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача 
-речі, що становлять історичну чи культурну цінність 
-стипендія, якщо її виплата проведена через рахункову помилку з боку особи, що її нараховує
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У разі безпідставного одержання чи збереження грошей 
-нараховуються проценти за користування ними 
-проценти не нараховуються 
-нараховуються проценти за розпоряджання ними 
-нараховуються дивіденди 
-нараховується пеня у розмірі, передбаченому договором або законом
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У разі безпідставного одержання чи збереження грошей: 
-нараховуються проценти за користування ними 
-проценти не нараховуються 
-нараховуються проценти у розмірі, передбаченому договором 
-нараховується неустойка та відшкодовуються збитки 
-нараховуються проценти за управління ними
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Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, підлягає відшкодуванню 
-органом у справах захисту прав споживачів 
-судом 
-за рішенням органу у справах захисту прав споживачів 
-за вибором заподіювача шкоди 
-виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону
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Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується: 
-Антимонопольним комітетом України 
-державою, незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів 
-судом 
-територіальною громадою 
-посадовою особою органу державної влади
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Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок кримінального правопорушення, компенсується: 
-державою у будь-якому випадку 
-органами дізнання та досудового слідства 
-винною особою 
- за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом 
-державою, якщо особа, яка вчинила злочин, ухиляється від відшкодування такої шкоди
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Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода: 
-має бути відшкодована державою 
-не відшкодовується 
-має бути відшкодована у певній частці з урахуванням ступеня вини заподіювача шкоди 
-має бути відшкодована особою, яка її завдала 
-не відшкодовується, крім випадків, передбачених в законі
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Майнова шкода, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала, якщо вона була завдана: 
-рішеннями 
-неправомірними поглядами 
-неправомірними думками 
-діями чи бездіяльністю 
-неправомірними рішеннями 
-неправомірними задумами 
-неправомірними діями чи бездіяльністю
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Моральна шкода відшкодовується, незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано 
-фізичній особі внаслідок притягнення її до кримінальної відповідальності 
-фізичній особі внаслідок її незаконного засудження 
-фізичній особі внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності 
-внаслідок застосування підписки про невиїзд 
-фізичній особі внаслідок тримання під вартою 
-внаслідок затримання 
-фізичній особі внаслідок незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту
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Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини заподіювача, якщо шкоди завдано 
-легким ушкодженням здоров’я 
-каліцтвом внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки 
-каліцтвом 
-каліцтвом внаслідок дії непереборної сили 
-смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки 
-смертю фізичної особи 
-іншим ушкодженням здоров’я
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Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується: 
-її чоловікові (дружині) 
-іншим родичам до шостого ступеня споріднення включно 
-її рідному брату (сестрі) 
-її дідові (бабі) 
-батькам (усиновлювачам) 
-своякам 
-особам, які проживали з нею однією сім’єю
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Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду у стані крайньої необхідності, суд може: 
-покласти обов’язок її відшкодування на орган місцевого самоврядування 
-покласти обов’язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди 
-покласти обов’язок її відшкодування на державу 
-покласти обов’язок її відшкодування на особу, всупереч інтересів якої діяла особа, яка завдала шкоди 
-звільнити особу, яка її завдала, та особу, в інтересах якої вона діяла, від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі 
-зобов’язати особу, яка її завдала, та особу, в інтересах якої вона діяла, відшкодувати шкоду в певній частці 
-зобов’язати кожного з них відшкодувати шкоду в повному обсязі
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Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, відшкодовується державою: 
-частково з врахуванням вини посадових і службових осіб органу дізнання, досудового розслідування 
-в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів досудового розслідування 
-у повному обсязі, лише якщо був умисел посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства 
-у вигляді надбавок до зарплати незалежно від вини посадових і службових осіб 
-у повному обсязі незалежно від вини посадових осіб прокуратури 
-частково з врахуванням вини суду 
-у повному обсязі незалежно від вини посадових осіб суду
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Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу досудового розслідування, прокуратури або суду виникає в разі: 
-постановлення судом обвинувального вироку 
-постановлення виправдувального вироку суду 
-закриття кримінального провадження за відсутності події кримінального правопорушення 
-не закриття кримінальної справи органом попереднього слідства 
-продовження провадження у справі про адміністративне правопорушення 
-смерті особи, яка вела досудове слідство 
-закриття справи про адміністративне правопорушення
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Які з нижчеперелічених дій належать до незаконних дій органів досудового розслідування, прокуратури або суду 
-попереднє затримання 
-незаконне засудження 
-затримання 
-незаконне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 
-накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту 
-незаконне взяття і тримання під вартою 
-застосування запобіжного заходу тримання під вартою
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Які з нижчеперелічених дій відносяться до незаконних дій органів досудового розслідування, прокуратури і суду: 
-накладення арешту на рухоме майно 
-проведення обшуку, виїмки на підставах, що передбачені КПК України 
-незаконна конфіскація майна 
-прогул 
-накладення штрафу 
-незаконне накладення штрафу 
-конфіскація майна
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Які з нижчеперелічених дій відносяться до незаконних дій органів досудового розслідування, прокуратури і суду: 
-незаконне засудження 
-проведення обшуку, виїмки на підставах, що передбачені КПК України 
-накладення арешту на рухоме майно 
-незаконне відсторонення від роботи (посади) 
-накладення штрафу 
-незаконне накладення штрафу 
-конфіскація майна
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Які види шкоди підлягають відшкодуванню, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового розслідування, прокуратури і суду: 
-заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій 
-доходи членів сім’ї 
-суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги 
-моральна шкода 
-майно, на яке накладено арешт 
-витрати, пов’язані із переїздом в іншу місцевість 
-майно, яке не конфісковано в дохід держави
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Шкода, завдана малолітньою особою відшкодовується 
-її батьками (усиновлювачами) 
-піклувальником 
-органом опіки та піклування 
-будь-яким родичем, який досягнув 18 р. 
-її опікуном 
-іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи 
-органом місцевої влади
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Шкода, завдана малолітньою особою відшкодовується 
-її батьками (усиновлювачами) 
-піклувальником 
-органом опіки та піклування 
-її опікуном 
-будь-яким родичем, який досягнув 18 р. 
-фізичною особою, яка не здійснює виховання малолітньої особи 
-самою малолітньою особою
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У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода: 
-відшкодовується після досягнення нею повноліття 
-відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини 
-не відшкодовується 
-відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її піклувальником, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини 
-відшкодовується в частці, якої не вистачає, державою 
-відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її опікуном, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини 
-відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її повнолітніми родичами, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини
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Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника відшкодувати шкоду, завдану неповнолітнім, припиняється
-після того, як особа, до досягнення повноліття стане власником нерухомого майна 
-після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття 
-після досягнення особою, яка завдала шкоди, чотирнадцяти років 
-після того, як особа, яка завдала шкоди, почне працювати за трудовим договором 
-після того, як особа, яка завдала шкоди, досягне пенсійного віку 
-після того, як особа, яка завдала шкоди, стане батьком або матір'ю дитини 
-після того, як особа, до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди
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Суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого за рахунок майна недієздатної особи, частково або в повному обсязі, якщо 
-опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер, а сама недієздатна особа має таке майно 
-опікун недієздатної особи відмовляється її відшкодувати 
-опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, хворий на важку хворобу 
-якщо у опікуна відсутнє нерухоме майно 
-якщо майновий стан опікуна істотно погіршився 
-якщо у опікуна відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, а сама недієздатна особа має таке майно 
-якщо недієздатна особа має будь-яке майно
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З урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка в момент заподіяння шкоди не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, суд може 
-постановити рішення про відшкодування нею шкоди частково 
-постановити рішення про обмеження в її дієздатності 
-постановити рішення про відшкодування нею шкоди в повному обсязі 
-постановити рішення про її примусове лікування 
-постановити рішення про відшкодування шкоди органом опіки і піклування 
-постановити рішення про відшкодування шкоди її опікуном 
-постановити рішення про застосування до такої особи примусових заходів медичного характеру
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Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з 
-утриманням будь-яких тварин 
-використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб 
-використанням, зберіганням або утриманням будь-якого майна 
-використанням, зберіганням хімічних речовин, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб 
-здійсненням господарської діяльності 
-володінням, користуванням або розпоряджанням будь-яким майном 
-утриманням службових собак, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб
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Право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, мають 
-усі родичі -довічно 
-дитина – до досягнення нею 18 років (учню, студенту – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним 23 років) 
-чоловік (дружина), які досягли пенсійного віку, - довічно 
-близькі родичі – до досягнення пенсійного віку 
-дитина – до досягнення нею 23 років 
-утриманці потерпілого – довічно 
-інші непрацездатні особи
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З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну 
-вчинити заповіт на користь потерпілого 
-сплатити неустойку 
-відшкодовувати її в натурі 
-відшкодувати завдані збитки в повному обсязі 
-подарувати власне майно потерпілому 
-вибачитися 
-повернути безпідставно набуте майно в натурі
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Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов’язана з: 
-утриманням усіх тварин 
-використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб 
-використанням, зберіганням або утриманням нерухомого майна 
-використанням, зберіганням хімічних речовин, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб 
-здійсненням господарської діяльності 
-володінням, користуванням або розпоряджанням рухомим майном 
-утриманням службових собак, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб
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Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, відшкодовується: 
-з врахуванням пенсії, призначеної у зв’язку з втратою здоров’я 
-без урахування пенсії, призначеної у зв’язку з втратою здоров’я 
-з урахуванням пенсії, яку вона одержувала до цього 
-без урахування пенсії, яку вона одержувала до цього 
-з урахуванням процентів від банківських вкладів потерпілого 
-з урахуванням інших доходів 
-без врахування інших доходів
 853
Розмір втраченого фізичною особою заробітку, внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, що підлягає відшкодуванню, визначається: 
-у твердій сумі 
-у відсотках від середньомісячного заробітку заподіювача шкоди 
-у відсотках від середньорічного заробітку заподіювача шкоди 
-у відсотках від середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я 
-без врахування ступеня втрати потерпілим професійної працездатності 
-з врахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності – загальної працездатності 
-з врахуванням ступеня втрати професійної працездатності особи, яка завдала шкоди
 854
Середньомісячний заробіток обчислюється за бажанням потерпілого: 
-за весь період його роботи 
-за 12 будь-яких календарних місяців роботи 
-за 6 останніх місяців роботи, що передували ушкодженню здоров'я 
-за 12 останніх місяців роботи, що передували ушкодженню здоров'я 
-за 3 останні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я 
-за три останні роки роботи 
-за останні півтора роки роботи, що передували втраті працездатності внаслідок каліцтва
 855
Особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого: 
-усі родичі -довічно 
-дитина – до досягнення нею 18 років (учню, студенту – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним 23 років) 
-чоловік ( дружина), які досягли пенсійного віку, -довічно 
-близькі родичі – до досягнення пенсійного віку 
-дитина – до досягнення нею 23 років 
-інші непрацездатні особи, які були на утриманні в потерпілого, - протягом 3 років після смерті потерпілого 
-утриманці потерпілого – довічно
 857
Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави, зобов’язана: 
-повернути безпідставно набуте майно в натурі 
-повернути лише частину майна 
-повернути нове майно 
-відшкодувати вартість майна, у разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно 
-відшкодувати половину вартості майна 
-відшкодувати лише упущену вигоду 
-повернути річ кращої якості

 858
Не підлягає поверненню безпідставно набуті: 
-заробітна плата, видана фізичній особі, якщо її виплата проведена особою добровільно, через рахункову помилку 
-стипендія, якщо її виплата проведена особою через недобросовісність її набувача 
-заробітна плата, якщо її виплата проведена особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача 
-пенсія, якщо її виплата проведена особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача 
-платежі, що прирівнюються до заробітної плати, якщо їх виплата проведена через рахункову помилку особи 
-інше майно, якщо це встановлено законом 
-допомоги, якщо їх виплата проведена з Державного бюджету

 901
Спадкування – це
- перехід лише прав від фізичної особи, яка померла, до іншої особи
- перехід прав і обов’язків від однієї особи до іншої
- перехід лише обов’язків від фізичної особи, яка померла, до іншої особи 
- перехід прав та обов’язків юридичної особи, яка припинилася, до інших осіб
- перехід прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб.

 902
Спадщина складається з
- прав та обов’язків, що належали спадкодавцеві
- прав, що належали спадкодавцеві на момент складення заповіту
- прав та обов’язків, які не припинилися внаслідок смерті спадкодавця 
- прав та обов’язків, які належали спадкодавцеві на момент складення заповіту
- прав та обов’язків, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.            

 903
 Місцем відкриття спадщини є
- місцезнаходження майна спадкодавця
- місцезнаходження рухомого майна спадкодавця
- місцезнаходження нерухомого майна спадкодавця
- останнє місце проживання спадкодавця
- місце проживання спадкодавця.

 905
 Заповітом є
- розпорядження на випадок смерті 
- особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті
- розпорядження юридичної особи щодо належного їй майна
- розпорядження особи про майбутню долю майна іншої особи
- розпорядження про майбутню долю майна, зроблене у встановленому законом порядку

 906
 Право скласти заповіт має
- юридична особа
- будь-яка фізична особа 
- фізична особа з повною цивільною дієздатністю
- юридична особа, якщо це передбачено її статутом 
- будь-який учасник цивільних відносин.

 907
 Заповіт може бути вчинений
- через представника на підставі виданої заповідачем довіреності
- особисто заповідачем
- особисто заповідачем, а у випадках, передбачених законом, - виконавцем заповіту
- нотаріусом, який посвідчує заповіт
- законним представником заповідача.

 908
 Спадкоємцями за заповітом можуть бути призначені
- будь-які учасники цивільних відносин
- лише особи, які перебувають із заповідачем у родинних відносинах
- лише особи, які вчинили на користь заповідача зустрічне майнове задоволення
- лише особи, які не є спадкоємцями за законом
- лише особи, які є спадкоємцями за законом.

 909
 Заповідач може позбавити в заповіті права на спадкування будь-яку особу
- лише з підстав, передбачених законом
- без зазначення причин
- з мотивів суспільної необхідності
- якщо цього вимагають інтереси інших спадкоємців
- з метою захисту прав інших спадкоємців.

 910
 Заповідач не може позбавити права на спадкування /......................../ :
- своїх усиновлених дітей
- осіб, які є спадкоємцями за законом
- осіб, які перебували на його утриманні на час відкриття спадщини
- осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині на час відкриття спадщини
- своїх дітей, щодо яких він був позбавлений батьківських прав


 911
 Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється
- на момент складення заповіту
- на момент нотаріального посвідчення заповіту
- на момент відкриття спадщини
- на момент пред’явлення вимог кредиторами
- на момент прийняття спадщини
 912
Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється
- на момент вступу у фактичне володіння майном
- на час відкриття спадщини
- на момент прийняття спадщини
- на момент встановлення дійсності заповіту
- на момент настання обставин, які дають право на обов’язкову частку у спадщині


 913
Якщо між спадкоємцями у заповіті розподілені лише права, то 
- вони спадкують лише вказані у заповіті права
- вони спадкують вказані у заповіті права, а обов’язки спадкують спадкоємці за законом
- вони можуть прийняти в порядку спадкування лише права і відмовитися від прийняття обов’язків 
- вони спадкують ту частину обов’язків, яка є пропорційною до одержаних ними прав
- заповіт є недійсним


 914
Заповідальний відказ – це
- підпризначення спадкоємців
- покладення обов’язків на спадкоємців за законом
- покладення на спадкоємців за заповітом обов’язку передати вказаній у заповіті особі у власність чи за іншим речовим правом майнового права або речі
- покладення на спадкоємців за заповітом обов’язків лише немайнового характеру
- перехід права спадкування до інших осіб


 915
Спадкуванням за правом представлення може бути
 - спадкування за законом за відсутності спадкоємців за заповітом
- перехід права спадкування до держави за відсутності спадкоємців за законом
- перехід права спадкування до держави за відсутності спадкоємців за заповітом
- перехід права спадкування до спадкоємця за заповітом при відмові інших спадкоємців за заповітом від спадщини
- спадкування внуками спадкодавця тієї частки спадщини, яка б належала за законом їхній матері, якби вона була живою на час відкриття спадщини


 916
Предмет заповідального відказу може становити
- призначення спадкоємця
- підпризначення спадкоємця
- покладення на спадкоємця обов’язку вчинити певну дію немайнового характеру
- відмова від спадщини
- передання відказоодержувачеві речі у власність


 917
Заповідальний відказ може бути покладено на
- будь-яку особу
- спадкоємця першої черги
-спадкоємця за заповітом
- спадкоємця, який відмовився від прийняття спадщини
- спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину


 918
Предмет заповідального відказу може становити
- покладення на спадкоємця обов’язку вчинити ритуал поховання
- покладення на спадкоємця обов’язку вчинити суспільно корисну дію
- передання відказоодержувачеві у власність речі, що не входить до складу спадщини
- підпризначення спадкоємця
- усунення від права спадкування


 919
Заповідач може … позбавити права спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.
- з дозволу спадкоємців за заповітом
- без зазначення причин
- з дозволу органу опіки і піклування
- за згодою спадкоємців за законом
- на підставі рішення суду


 920
Право на обов’язкову частку у спадщині може бути реалізовано
- лише за відсутності заповіту
- лише при усуненні спадкоємців за законом від права на спадкування
- лише при позбавленні у заповіті всіх спадкоємців за законом спадщини 
- лише при призначенні у заповіті спадкоємців лише щодо частини майна
- незалежно від змісту заповіту


 921
Вкажіть розмір обов’язкової частки у спадщині 
- одна третя частки, яка належала б обов’язковому спадкоємцю у разі спадкування за законом
- половина всієї спадщини
- одна четверта частки, яка належала б обов’язковому спадкоємцю у разі спадкування за законом
- половина частки, яка належала б обов’язковому спадкоємцю у разі спадкування за законом
- половина майна, яким спадкодавець не розпорядився у заповіті


 922
Спільний заповіт подружжя може бути складений
- нареченими або подружжям
- особами, які є зарученими, або подружжям
- подружжям
- особами, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах
- особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу

 923
Секретним є заповіт 
- який посвідчується нотаріусом у відсутності заповідача
- який не посвідчується нотаріусом, а лише підписується заповідачем
- зміст якого є таємним для заповідача
- який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом
- зміст якого не оголошується

 924
Заповіт може бути змінений
- за згодою призначених в ньому спадкоємців
- за згодою одного з призначених в ньому спадкоємців
- з дозволу нотаріуса, який посвідчив заповіт
- на власний розсуд заповідача
- не може бути змінений після його посвідчення нотаріусом


 925
Спадкоємцями четвертої черги є 
- особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не більше 5 років 
- особи, які перебували на утриманні спадкодавця не менше 5 років, але не були членами його сім’ї
- особи, які перебували на утриманні спадкодавця не більше 1 року
- особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше 5 років
- особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше 3 років


 926
До п’ятої черги спадкоємців входять
- особи, які перебували на утриманні спадкодавця не менше 3 років
- особи, які перебували на утриманні спадкодавця не менше 5 років
- особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю 
- будь-які родичі
- утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї


 927
Малолітній спадкоємець
- не може прийняти спадщину
- не може відмовитися від прийняття спадщини
- може самостійно відмовитися від прийняття спадщини
- вважається таким, що прийняв спадщину
- може не прийняти спадщину.

 928
Строк для прийняття спадщини становить
- 1 рік
- 6 місяців
- 3 місяці
- 2 роки
- 1 місяць.

 929
Заява про прийняття спадщини може бути відкликана протягом
- 3 місяців з моменту її подання
- строку, встановленого для прийняття спадщини
- 2 місяців з моменту прийняття спадщини
- 1 місяця з моменту прийняття спадщини
- в будь-який час

 930
Строк для прийняття спадщини починає спливати
- з часу подання заяви про прийняття спадщини
- з часу подання заяви про відмову від прийняття спадщини
- з часу відкриття спадщини
- з часу неприйняття спадщини
- з часу фактичного вступу у володіння спадщиною


 931
Спадкування може здійснюватися на підставі 
- договору між спадкоємцями
- спадкового договору
- заповіту
- будь-якого розпорядження особи
- свідоцтва про прийняття спадщини
- закону
- рішення суду.


 932
Підставами відкриття спадщини є
- складення заповіту
- смерть особи
- визнання особи безвісно відсутньою
- рішення суду
- укладення спадкового договору
- оголошення особи померлою
- передання заповіту на зберігання нотаріусу


 933
Часом відкриття спадщини є 
- день складення заповіту
- день набрання рішенням суду законної сили
- день смерті особи
- день, з якого особа оголошується померлою
- день, з якого особа визнається безвісно відсутньою
- день, коли заповіт нотаріально посвідчено 
- день прийняття спадщини


 934
Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є
- місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини
- останнє відоме місце проживання спадкодавця
- місцезнаходження рухомого майна
- місцезнаходження основної частини рухомого майна у разі відсутності нерухомого майна
- останнє місце проживання спадкодавця
- місце складення заповіту
- місце проживання спадкоємців


 935
Спадкоємцями за законом можуть бути
- фізичні особи, які є кредиторами спадкодавця на час відкриття спадщини
- фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини
- держава
- юридичні особи, які є кредиторами спадкодавця
- зачата, але ще ненароджена дитина спадкоємця
- будь-які учасники цивільних відносин
- особи, які зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини


 936
Не мають права на спадкування
- чоловік після дружини
- спадкоємці за законом, якщо вони є спадкоємцями за заповітом
- діти після батьків, якщо батьки були позбавлені батьківських прав
- особи, які вчинили замах на життя спадкодавця, за відсутності заповіту
- особи, які умисно позбавили життя можливого спадкоємця
- особи, які не сприяли скасуванню спадкодавцем заповіту
- особи, які не перешкоджали прийняттю спадщини іншими особами


 937
Зміст заповіту
- повинен охоплювати всю спадщину
- може охоплювати всю спадщину
- не може охоплювати прав та обов’язків, які не належать заповідачу на момент складення заповіту
- повинен містити розпорядження щодо речей звичайної домашньої обстановки
- може охоплювати частину спадщину
- не може містити позбавлення права на спадкування
- повинен містити заповідальний відказ


 938
Спадкоємець, на якого заповідачем покладено заповідальний відказ, … виконати його … , яке перейшло до нього, з вирахуванням частки …, що припадають на це майно 
- не може
- може
- зобов’язаний 
- в межах ринкової вартості майна
- лише в межах реальної вартості майна
- у спадщині спадкоємців за законом
- боргів спадкодавця


 939
Право на обов’язкову частку у спадщині мають
- усі непрацездатні родичі
- вдова (вдівець) спадкодавця
- непрацездатні діти спадкодавця
- непрацездатна вдова спадкодавця
- особи, які перебували на утримання спадкодавця не менше 3 років
- недієздатні близькі родичі
- малолітні діти спадкодавця


 940
Якщо спадкоємець, який має право на обов’язкову частку у спадщині, є спадкоємцем за заповітом і для нього заповітом встановлені будь-які обмеження та обтяження, то вони 
- є недійсними
- є дійсними лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов’язкову частку
- є дійсними, якщо на це не погоджується спадкоємець
- є дійсними за будь-яких обставин
- у кожному випадку є недійсними

 941
Частина спадщини, неохоплена заповітом, спадкується
- особами, які є спадкоємцями тієї частки, яка охоплена заповітом
- особами, які є спадкоємцями лише першої черги
- особами, які є спадкоємцями  лише другої черги
- особами, які є спадкоємцями другої черги, у разі відсутності спадкоємців першої черги
- особами, які є спадкоємцями другої черги, у разі відмови від прийняття спадщини спадкоємцями першої черги
- особами, які підпризначені спадкоємцями 
- особами, які за заповітом отримали найменшу частку у спадщині

 942
За життя дружини та чоловіка, які склали спільний заповіт, кожен з них
- не може відмовитися від спільного заповіту
- має право відмовитися від спільного заповіту
- може в односторонньому порядку змінити спадкоємця, призначеного в спільному заповіті
- має право в односторонньому порядку змінити спільний заповіт
- має право вимагати його виконання 
- має право за взаємною згодою другого з подружжя змінити спільний заповіт
- має право вимагати прийняття спадщини  спадкоємцями


 943
Якщо спадкоємець … помер … і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія)
- лише за заповітом
-  лише за законом
- до відкриття спадщини
- за заповітом або за законом
- відмовився від права спадкування
- після відкриття спадщини
- після прийняття спадщини 

 944
Заповіт посвідчується при свідках, якщо
- заповідач виявив таке бажання
- якщо заповіт є секретним
- через фізичні вади заповідач не може сам прочитати заповіт
- на цьому наполягає нотаріус
- заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, посвідчується головним лікарем
- якщо заповіт складений через представника
- заповіт написаний власноручно


 945
За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що … і … 
- недотримані вимоги щодо форми заповіту
- він складений неповнолітньою особою
- він складений малолітньою особою
- волевиявлення заповідача не було вільним
- він не посвідчений нотаріусом
- він складений в усній формі
- волевиявлення заповідача не відповідало його волі


 946
Черговість спадкування за законом може бути змінена
- до відкриття спадщини
- лише спадкодавцем
- заінтересованими спадкоємцями
- після відкриття спадщини
- за домовленістю всіх спадкоємців
- нотаріально посвідченим договором
- на підставі усної домовленості



 947
Спадкоємцями третьої черги є
- усиновлена дитина спадкодавця
- рідний брат спадкодавця
- рідна сестра спадкодавця
- рідний дядько спадкодавця
- баба спадкодавця
- прийомний син спадкодавця
- рідна тітка спадкодавця


 948
Частки спадкоємців у спадщині при спадкуванні за заповітом
- визначаються у заповіті
- є рівними
- якщо у заповіті призначений лише один спадкоємець, він одержує всю спадщину, яка охоплена заповітом
- визначаються за домовленістю між спадкоємцями
- визначаються з урахуванням розміру матеріальної допомоги, що була надана спадкодавцю за життя
- якщо у заповіті призначені кілька спадкоємців і розмір їхніх часток не визначений, вони спадкують в рівних частках
- встановлюються і може змінюватися виконавцем заповіту


 949
Частки спадкоємців у спадщині при спадкуванні за законом
- є рівними
- визначаються з урахуванням ступеня спорідненості зі спадкодавцем
- можуть бути змінені за усною угодою між спадкоємцями, якщо це стосується рухомого майна
- визначаються заповітом
- можуть бути змінені за письмовою угодою між спадкоємцями, посвідченою нотаріально, якщо це стосується нерухомого майна
- визначаються договором між спадкодавцем і спадкоємцями
- законом не визначені, визначаються нотаріусом



 950
Неповнолітній спадкоємець
- не може прийняти спадщину
- не може відмовитися від прийняття спадщини
- вважається таким, що прийняв спадщину
- може відмовитися від прийняття спадщини самостійно
- може відмовитися від прийняття спадщини за згодою лише батьків
- може відмовитися від прийняття спадщини за згодою лише усиновлювачів
- може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу опіки та піклування


 951
Неповнолітній спадкоємець
- не може прийняти спадщину без згоди батьків
- вважається таким, що прийняв спадщину
- може відмовитися від прийняття спадщини самостійно
- може відмовитися від прийняття спадщини за згодою лише батьків
- має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків
- може подати заяву про прийняття спадщини лише за згодою батьків
- не може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для її прийняття


 952
Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини чи відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк на прийняття спадщини становить 
- 3 місяці
- 6 місяців з часу відкриття спадщини
- 5 місяців
- 3 місяці з моменту неприйняття спадщини іншими спадкоємцями
- 6 місяців з моменту неприйняття спадщини іншими спадкоємцями
- 3 місяці з моменту відмови від прийняття спадщини іншими спадкоємцями
- 6 місяців з моменту відмови від прийняття спадщини іншими спадкоємцями



 953
Якщо …і … спадщину прийняли інші спадкоємці, вона підлягає перерозподілу між  ними. 
- спадщину прийняли інші спадкоємці
- був пропущений строк для прийняття спадщини
- після спливу строку для прийняття спадщини 
- після розподілу її між спадкоємцями 
- від спадщини відмовилися всі спадкоємці
- від спадщини відмовилися спадкоємці за законом
- спадщина як відумерла перейшла до територіальної громади

 954
Контроль за виконанням заповіту здійснюється
- спадкоємцями за заповітом
- нотаріусом за місцем відкриття спадщини
- спадкоємцями за законом
- будь-якими родичами спадкоємців
- опікунами недієздатних спадкоємців
- іншими особами, які посвідчили заповіт
- заповідачем

 955
Свідоцтво про право на спадщину видається
- спадкоємцю, зазначеному у заповіті
- спадкоємцю, який прийняв спадщину
- кожному зі спадкоємців, якщо спадщину прийняли кілька спадкоємців
- виконавцю заповіту для здійснення ним своїх повноважень
- спадкоємцям, які відмовилися від прийняття спадщини
- спадкодавцю, який прийняв спадщину
- опікуну недієздатного спадкодавця


 956
Вкажіть правильні положення, які стосуються спадкового договору 
- спадковий договір є заповітом
- відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя
- спадковий договір укладається в усній формі
- набувачем у спадковому договорі може бути юридична особа
- відчужувачем у спадковому договорі не може бути подружжя
- набувачем у спадковому договорі не може бути фізична особа
- спадковий договір не підлягає нотаріальному посвідченню
 957
Передумовами для спадкування за заповітом є наявність таких юридичних фактів 
- визнання заповіту недійсним
- відкриття спадщини
- відмова від прийняття спадщини спадкоємцями за законом
- перебування у шлюбі зі заповідачем
- перебування у спорідненості із заповідачем
- наявність належно оформленого заповіту
- прийняття спадщини

 958
Виберіть правильні положення, що стосуються спадкування частки у праві спільної сумісної власності
- частка у праві спільної сумісної власності не спадкується
- частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних підставах
- частка у праві спільної сумісної власності може заповідатися лише з дозволу інших співвласників
- частка у праві спільної сумісної власності може заповідатися до її виділення в натурі
- частка у праві спільної сумісної власності може спадкуватися лише за законом
- частка у праві спільної сумісної власності може заповідатися лише за домовленістю з іншими співвласниками
- частка у праві спільної сумісної власності може заповідатися лише після її виділу в натурі

 959
Виберіть правильні положення, що стосуються заповіту з умовою
- умова, визначена в заповіті, має існувати на час відкриття спадщини
- умова, визначена в заповіті, повинна існувати до відкриття спадщини
- умова, визначена в заповіті, повинна обмежувати цивільну правоздатності фізичної особи
- умова, визначена в заповіті, може стосуватись лише майнового стану спадкоємця
- умова, визначена в заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить моральним засадам суспільства
- незнання про наявність умови в заповіті є підставою для визнання її недійсною
- заповіт з умовою є недійсним

 960
Заповіт може бути скасований шляхом
- складення нового заповіту
- обмеження цивільної дієздатності заповідача після складення заповіту
- визнання заповідача безвісно відсутнім
- подання заповідачем в нотаріальний орган заяви про скасування заповіту
- оголошення заповідача померлим
- подання заяви про скасування заповіту представником заповідача
- визнання недієздатним спадкоємця за законом



