ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
1. Загальною для всіх договорів істотною умовою є умова про:
2. Істотні умови договору – це умови:
3. Індивідуальні істотні умови – це:
4. За розподілом обов’язків між сторонами договори поділяються на:
5. За моментом укладення договори поділяються на:
6. За наявністю зустрічного відшкодування договори поділяються на:
7. Залежно від послідовності (етапності) досягнення цілей, які ставлять перед
собою сторони, вступаючи у договірні зв’язки договори поділяються на:
8. Всі умови договору поділяються на:
9. Договір, в якому одна сторона передає або зобов’язується передати у
майбутньому іншій стороні безплатно майно у власність це :
10.Сторонами договору довічного утримання є:
11.Набувач у договорі довічного утримання може бути:
12.Майно, що є об’єктом договору довічного утримання належить відчужувачу
на:
13. У разі розірвання договору дарування обдарований зобов’язаний:
14.Не може бути стороною у договорі дарування:
15.До вимог про розірвання договору дарування:
16.У разі реорганізації юридичної особи-набувача права та обов'язки за договором
довічного утримання переходять до:
17.Право власності обдарованого на дарунок виникає з моменту:
18.До договору про пожертву застосовуються положення про договір:
19.Зобов’язання набувача, у разі смерті одного із співвласників майна, що було
відчужене ними на підставі договору довічного утримання :
20.Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке щомісячно має надаватися
відчужувачу повинна:
21.Доручення на укладення договору дарування є нікчемним, якщо:
22.Коли дарувальник має право відмовитись від передання дарунка в
майбутньому:
23.Форма договору довічного утримання( догляду) :
24.Договір зберігання - це договір, за яким:
25.Якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на
складах загального користування договір зберігання є договором:
26.Сторонами договору зберігання є:
27.Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання
в майбутньому, повинен бути укладений у:
28.Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися
про річ, як про:
29.Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи,
оформляється видачею:
30.Ціна речі, прийнятої ломбардом на зберігання визначається:

31.До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку
за вміст сейфа застосовуються положення про:
32.Якщо зберігання автотранспортних засобів здійснюється суб'єктом
підприємницької діяльності, такий договір є:
33.Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується:
34.Договір купівлі-продажу – це договір, за яким:
35.Право продажу товару належить:
36.Предметом купівлі-продажу не можуть бути:
37.Які види договорів купівлі-продажу обов’язково повинні укладатись в
письмовій формі та бути нотаріально посвідчені:
38.До істотних умов договору купівлі-продажу належать:
39. До видів договору купівлі-продажу не відносять:
40.Гарантійний строк в договорі купівлі-продажу, якщо інше не встановлено
договором, починається з моменту:
41.У разі прострочення оплати товару покупцем при договорі купівлі-продажу,
продавець має право:
42.Договір роздрібної купівлі-продажу товару з умовою його доставки покупцеві
вважається укладеним з моменту:
43.Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає
задоволенню продавцем або виготовлювачем:
44.Договір є укладеним, якщо сторони:
45.Сторонами в договорі роздрібної купівлі – продажу є:
46.Предметом договору роздрібної купівлі продажу є :
47.Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для
відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію:
48.Договір роздрібної купівлі-продажу є
49.Предметом договору прокату є:
50.Не є обов’язком наймодавця за договором найму:
51.До видів договору найму(оренди) відноситься:
52.Наймач має такі права :
53.За користування майном справляється плата :
54.У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний:
55.Договір найму припиняється у разі:
56.Сторонами договору поставки є:
57.Договір поставки один із різновидів договору :
58.Метою укладання договору поставки є:
59.Договір поставки укладається в :
60.В договорі поставки сукупність властивостей і характеристик, які
відображають рівень новизни, надійність, довговічність, економічність
продукції і зумовлюють здатність її задовольняти відповідно до свого
призначення потреби споживачів це:

61.Cторонами договору комісії є :
62.Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю :
63.Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен
повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за :
64.Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору комісії,
який укладено без визначення строку, не пізніше ніж за :
65.Якщо комісіонер купив майно за вищою ціною, ніж була погоджена, комітент
має право :
66.Якщо комісіонер поручився за виконання правочину третьою особою:
67.За договором страхування:
68.Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси пов’язані з:
69.Форма договору страхування може бути:
70.Договір страхування визнається судом недійсним якщо:
71.Договір доручення належить до групи договорів:
72.Договір доручення припиняється у разі:
73.Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він
вважається
74.Істотними умовами договору управління майном є
75.Предметом договору управління майном не можуть бути
76.Хто за договором управління майном зобов’язується вчинять юридичні та
фактичні дії?
77.Договір управління майном припиняється у разі :
78.Управителем може бути:
79.За договором управління майном сторонами виступають
80.Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена,
установником управління є
81.У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна
повідомити другу сторону про це за
82.Яку зі сторін договору підряду називають підрядником:
83.Договір побутового підряду є:
84.Якщо в договорі підряду не встановлені терміни виконання роботи, то:
85.Підрядник зобов'язаний:
86.Договір підряду є:
87.Договір побутового підряду є:
88.Предметом договору підряду є:
89.У договорі підряду кошторис може бути:
90.У разі одержання недоброякісного або непридатного матеріалу, підрядник
зобов'язаний:
91.Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність
перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний:
92.Договір підряду відноситься до виду договорів:

93.Підрядником у договорі побутового підряду є :
94.Замовником у договорі побутового підряду є :
95.За договором побутового підряду підрядник зобов’язується :
96.Особливості договору побутового підряду як різновиду договору підряду :
97.Робота, що виконується за договором побутового підряду:
98.Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо :
99.У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи за договором
побутового підряду або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник
має право :
100. Зазначте іншу назву договору комерційної концесії.
101. Договір комерційної концесії є…
102. У якій відповіді зазначені сторони договору комерційної концесії?
103. Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути:
104. В якій формі укладається договір комерційної концесії?
105. Як впливає визнання договору комерційної концесії недійсним на договір
комерційної субконцесії ?
106. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на
укладення договору комерційної концесії…
107. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються:
108. При прямому лізингу сторонами є:
109. Слово "лізинг" є українською транскрипцією американізованого терміна
«leasing», що означає:
110. За договором про створення і використання об'єкта інтелектуальної
власності одна сторона:
111. Типовий ліцензійний договір що погіршує становище автора є… :
112. Укладення договору про передання виключно майнових прав
інтелектуальної власності впливає на :
113. Які є види договорів що до розпорядженням майновими правами
інтелектуальної власності:
114. Ліцензія на використання об'єкта інтелектуальної власності має бути:
115. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності має бути
оформлена як …
116. Договір що до розпорядженням майновими правами інтелектуальної
власності укладається у формі :
117. За ліцензійним договором одна сторона :
118. У ліцензійному договорі визначаються умова про:
119. Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії то ця ліцензія буде
вважатися :
120. Однією із сторін якого договору завжди виступає фізична особа:
121. За шкоду, завдану малолітньою особою, відповідальність несуть:
122. Батьки, які позбавлені батьківських прав, за шкоду, заподіяну підлітком:

