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Курс: ІІІ (денна форма) 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування). 
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість балів  
Оцінка за 

національною 

шкалою 
Значення оцінки 

37-40 балів  Відмінно  

Допущено не більше 4 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді повні. Студент вільно володіє теоретичним 

матеріалом. 

36-26 балів  Добре  
Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді повні, з незначними неточностями. Студент 

володіє теоретичним матеріалом. 

25-15 балів  Задовільно  

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді з суттєвими неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом на низькому рівні. 

14-1 балів  Незадовільно  
Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді з суттєвими неточностями. Студент не володіє 

теоретичним матеріалом. 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття господарського договору. Свобода договору. 

2. Поняття та значення попереднього договору. 

3. Укладення договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових 

договорів. 

4. Укладання господарських договорів за державним замовленням, за рішенням суду, на 

біржах ярмарках та публічних торгах. 

5. Забезпечення виконання зобов’язань.  

6. Припинення господарського зобов’язань. 

7. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. 

8. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань. 

9. Правові наслідки порушення зобов'язань у договірних відносинах. 

10. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. 

11. Відшкодування збитків: умови та порядок. 

12. Штрафні санкції: розмір, порядок застосування. 

13. Оперативно-господарські санкції: види, підстави та порядок застосування. 

14. Адміністративно-господарські санкції: види та строки застосування. 

15. Предмет, ціна і форма господарського договору. 

16. Зміна, розірвання договору та продовження його дії. 

17. Договір купівлі-продажу. Загальні положення про купівлю продаж (поняття договору 

купівлі-продажу, права та обов'язки сторін). 

18. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

19. Договір оренди: поняття договору, права та обов’язки  сторін. 

20. Лізинг. Загальна характеристика. 



21. Укладення договорів комерційної концесії. 

22. Концесійні договори при здійсненні державно-приватного партнерства. 

23. Договори у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

24. Ліцензійний договір. 

25. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної 

власності. 

26. Зовнішньоекономічні договори. 

27. Істотні умови договору поставки. 

28. Характеристика державної закупівлі с/г продукції у виробників. 

29. Поняття і види договорів енергозабезпечення. 

30. Зміст договору енергозабезпечення. Відповідальність сторін. 

31. Договір міни (бартер). Відмінність від договору купівлі-продажу. 

32. Договір підряду на капітальне будівництво. 

33. Поняття та ознаки договору будівельного підряду.  

34. Підряд на проведення проектних та пошукових робіт. 

35. Підряд на проведення науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт.  

36. Права та обов'язки сторін за договором будівельного підряду. 

37. Здача та прийняття робіт за договором будівельного підряду. 

38. Поняття та види перевезень. 

39. Відповідальність перевізника за пошкодження вантажу. 

40. Договори про надання послуг перевезення вантажу. 

41. Договір транспортного експедирування. 

42. Договір страхування. Види страхування. 

43. Договір зберігання. Види зберігання. 

44. Договір зберігання у товарному складі.  

45. Договори у сфері аудиторської діяльності. 

46. Поняття та характеристика договору позики. 

47. Поняття та зміст кредитного договору. 

48. Способи забезпечення кредитного договору. 

49. Банківський вклад. Види банківських вкладів. 

50. Поняття, зміст, види банківських рахунків. 

51. Договори у сфері комерційного посередництва (агентські договори). 

52. Договір доручення. 

53. Договір управління майном. 

54. Договори посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами. 

55. Договір комісії. Права та обов'язки сторін за договором комісії. 

 

Зразки тестів з екзаменаційного завдання: 
 
1.Можуть бути об’єктом договору лізингу 

земельні ділянки 

єдині майнові комплекси державних підприємств 

обладнання підприємства 

єдині майнові комплекси комунальних підприємств 

структурні підрозділи цілісних майнових комплексів державних підприємств 
2.Вкажіть наслідки продажу власником майна, яке було передано в оренду (за ЦК) 

договір оренди зберігає силу для нового власника, а покупець повинен бути попереджений 
про права орендаря на майно 

договір оренди припиняється 

орендар повинен бути завчасно попереджений про намір власника продати майно, що 
перебуває в оренді та має право привілейованої купівлі зазначеного майна 

таке майно не може бути продане без згоди орендаря 



3.Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання 
строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи (за ЦК) 

      підрядник 

замовник 

сторона, яка надала матеріал 
4. За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник несе 
відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації 
побудованого за даним проектом об'єкта. Протягом якого строку замовник має право подати позов 
про відшкодування збитків, спричинених недоліками проекту(за ГК) 

протягом  одного року з моменту прийняття роботи замовником 

протягом 10 років з моменту прийняття замовником проектної документації 

протягом 10 років з дня прийняття побудованого об'єкта 
5.У випадку неможливості виконання договору за договором підряду внаслідок дій або недогляду 
замовника(за ЦК) 

підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану 
частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з 
невиконанням замовником договору 

підрядник має право вимагати від замовника плату за фактично виконану роботу 
6.Претензії до перевізника вантажу можуть пред'являтися  (за ГК) 

протягом шести місяців, а претензії щодо сплати штрафів і премій - протягом сорока п'яти днів 

протягом одного року, а претензії щодо сплати штрафів і премій - протягом сорока п'яти днів 

      протягом трьох років, а претензії щодо сплати штрафів і премій - протягом сорока п'яти днів 
7.За Договором транспортного експедирування може встановлюватись обов'язок експедитора 
укладати договір перевезення вантажу з третьою особою 

від свого імені  

від імені клієнта  

      обидві відповіді вірні 
8.Що із зазначеного може бути предметом договору транспортного експедирування  

перевірка кількості та стану вантажу 

перевезення вантажу 

зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення 

забезпечення відправки і одержання вантажу 
9.Комерційне посередництво 

може здійснюватись учасником господарських відносин (не обов’язково суб’єктом 
підприємництва) 

завжди є підприємницькою діяльністю 

це представництво, яке поширюється на будь-які правовідносини 
10.Наступне схвалення угоди суб’єктом, якого представляє комерційний агент, робить угоду дійсною 

з дня її укладення 

з дня її схвалення 

з дня, коли комерційний агент повідомив суб’єкта, якого він представляє, про цю угоду 
 

 

 

 

Екзаменатор:  

 

Завідувач кафедри:  

О. В. Коваль 

 

Л. В. Орел 
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