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Тема 2.20. Договір доручення 

1. Хто є сторонами в договорі доручення? 
1. Гарант і довіритель. 

2. Представник і довіритель. 

3. Повірений і довіритель. 

4. Представник і повірений. 

5. Страхувальник і довіритель. 

2. Ким визначається строк договору доручення? 

1. Довірителем. 

2. Самим договором. 

3. Лише законом. 

4. Законом або іншим нормативно-правовим договором. 

3. Якщо в договорі доручення не визначено порядок виплати плати, то.... 
1)повірений має право самостійно визначити порядок виплати; 

2) вона виплачується після виконання доручення; 

3) вона виплачується рівномірними частинами; 

4) вона виплачується на розсуд довірителя. 

 

4.Якщо в договорі не визначено розмір плати, то вона виплачується.... 
1) на розсуд довірителя; 

2) відповідно до звичайних цін на такі послуги; 

3) відповідно до додаткової домовленості між сторонами договору доручення; 

4) відповідно до чинних тарифів на відповідні послуги. 

5.Якими мають бути юридичні дії, що визначаються в договорі довіреності? 

1. Можуть бути будь-якими. 

2. Повинні бути правомірними. 

3. Повинні бути здійсненними. 

4. Повинні бути конкретними. 

5. Повинні бути правомірними, здійсненними та конкретними. 

6. Повірений зобов'язаний вчиняти дії відповідно до.... 
1) змісту даного йому доручення; 

2) змісту чинного законодавства про договір довіреності; 

3) вимог довірителя; 

4) розумності вимог змісту юридичної дії. 

7.Повірений має право передачі виконання доручення іншій особі (заступнику), якщо .... 
1) це передбачено договором; 

2) повірений був вимушений до цього обставинами; 

3) повірений вважає, що це краще, ніж чекати додаткових дозволів від довірителя; 

4) це передбачено договором або повірений був змушений до цього обставинами. 

8.Чи має право довіритель відхилити заступника, якого обрав повірений? 
1. Не має. 

2. Так, і в будь-який час. 

3. Так, але попередньо попередивши про це повіреного. 

4. Так, якщо заступник відходить від змісту доручення. 

9. В якому разі повірений не відповідає за дії, вчинені заступником? 
1. Повірений завжди відповідає за дії, вчинені заступником. 

2. Якщо заступник повіреного був указаний у договорі доручення. 



3. Якщо заступник був визначений довірителем. 

4. Якщо заступник був визначений спільно довірителем і повіреним. 

10.Чи зобов'язаний повірений повідомити довірителю на його вимогу всі відомості про хід 

виконання його доручення? 

1. Так, це прямий обов'язок повіреного. 

2. Так, але він має право робити це на власний розсуд. 

3. Так, він повинен зробити це тільки після виконання доручення в повному обсязі. 

4. Ні, не зобов'язаний. 

11.Чи зобов'язаний довіритель відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням 

доручення? 

1. Так, якщо це було передбачено в договорі. 

2. Так, довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням 

доручення, в будь-якому разі. 

3. Так, якщо інше не встановлено договором. 

4. Ні, такого зобов'язання довіритель не має. 

12. Якими документами підтверджуються повноваження повіреного? 
1. Договором, що нотаріально посвідчений. 

2. Довіреністю на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. 

3. Договірним чеком, у якому вказано правомірність дій повіреного на користь довірителя. 

4. Свідоцтвом про передачу повноважень на юридичні дії від довірителя до повіреного. 

13. Договір доручення припиняється .... 
1) на загальних підставах припинення договору; 

2) у разі відмови довірителя або повіреного від договору; 

3) у разі визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності 

або визнання безвісно відсутнім; 

4) у разі смерті довірителя або повіреного; 

5) за всіх вищезазначених обставин. 

14. Чи є відмова довірителя від договору доручення підставою для відшкодування збитків, 

завданих повіреному припиненням договору? 

1. Ні, не є. 

2. Так, є в будь-якому разі. 

3.Так, є, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційний представник. 

Тема 2.21. Договір комісії 

1. Визначте сторони в договорі комісії.  
 

1. Комісіонер і наймач. 

2. Комісіонер і комітент. 

3. Комісіонер і здавач. 

4.Комісіонер і орендатор. 

5.Комісіонер і повірений.  

2. За чий рахунок комісіонер вчиняє правочини за договором комісії? 
1. За рахунок комітента. 

2. За власний рахунок. 

3. За власний рахунок за допомогою комітента. 

4. За рахунок сторони, визначеної в умовах договору. 

 

3. Які умови договору комісії щодо його строку? 

1. Договір комісії обов'язково укладається сторонами на визначений строк. 

2. Договір комісії укладається без визначення строку. 



3.Договір комісії може бути укладено на визначений строк або без визначення строку. 

4. Комітент повинен виплатити комісіонеру плату в розмірі, установленому.. .. 

1) комісіонером; 

2) в договорі комісії; 

3) тарифами, що діють на час укладення договору комісії; 

4) в договорі комісії, але коригованому сторонами в ході його виконання. 

5.Якщо договором комісії розмірів плати не визначено, то вона виплачується.... 

1) в порядку, визначеному чинним законодавством; 

2) після виконання договору комісії, виходячи зі звичайних цін за такі послуги; 

3) після виконання договору комісії, виходячи із вимог комісіонера; 

4) в ході виконання договору комісії, виходячи зі звичайних цін за такі послуги. 

6.Комісіонер  зобов'язаний   вчиняти  правочин   на умовах,.... 

1) визначених у договорі комісії; 

2) найбільщ вигідних для комісіонера; 

3) найбільш вигідних для комітента і відповідно до його вказівок; 

4) найбільш вигідних для комітента і відповідно до вказівок комісіонера. 

 

7. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах, більш вигідних, ніж ті, що були визначені 

комітентом, то додатково одержана вигода.... 

1) належить комітенту; 

2) належить комісіонеру; 

3) ділиться порівну між комісіонером і комітентом; 

4) на 2/3 належить комітенту, а на 1/3 - комісіонеру. 

8. Чи має комісіонер право відступити від вказівок комітента? 

1. Ні, комісіонер зобов'язаний виконувати всі вказівки комітента. 

2. Так, якщо цього вимагають інтереси комітента. 

3. Так, якщо цього вимагають його інтереси. 

4.Так, якщо комісіонер отримав згоду на це від комітента. 

9. Чи має право комісіонер притримати річ, що повинна бути передана комітенту? 

1. Ні, не має, оскільки річ повинна завжди бути передана комітенту. 

2. Так, але тільки після згоди на це комітента. 

3.Так, але лише з метою забезпечення своїх вимог за договором комісії. 

10. Комісіонер відповідає перед комітентом .... 

1) тільки за втрату майна комітента; 

2) тільки на недостачу майна комітента; 

3) тільки за пошкодження майна комітента; 

4) за втрату, недостачу та пошкодження майна комітента. 

11.Протягом якого часу комітент має право заперечити звіт комісіонера? 

1. Протягом 20 днів від дня отримання звіту. 

2. Протягом 30 днів від дня отримання звіту. 

3.Протягом 10 днів від дня отримання звіту. 

4.Протягом п'яти днів від дня отримання звіту. 

 

12. Комітент зобов'язаний оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і.... 

1)негайно повідомити місіонера про виявлені в цьому майні недоліки; 

2)повідомити протягом п'яти днів про виявлені в цьому майні дефекти; 

3)повідомити протягом 25 днів про виявлені в цьому майні дефекти; 

4)повідомити протягом зо днів про виявлені в цьому майні дефекти. 

 



13.Якщо договір комісії укладено без визначення строку, то комітент повинен повідомити 

комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за.... 

1)10 днів; 4) п 'ять днів; 

2)20 днів; 5) три дні. 

3)30 днів; 

 

14.Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк.... 

1)не встановлено договором; 

2)договору становить три місяці; 

3)договору становить шість місяців; 

4)договору становить один рік. 

 

15.У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке 

є у комісіонера, протягом ... від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. 

1)п'яти днів; 4) 20 днів; 

2)10 днів; 5) 30 днів. 

3)15 днів; 

 

Тема 2.22. Управління майном 

1. Визначте сторони в договорі управління майном. 
1. Управитель і орендар. 

2. Управитель і наймач. 

3. Управитель і установник майна. 

4. Управитель і довіритель. 

5. Управитель і видобувач вигоди. 

2.Предметом договору управління майном не можуть 

1) підприємство як єдиний майновий комплекс; 

2) нерухома річ; 4) грошові кошти; 

3) цінні папери; 5) майнові права. 

3. Який договір управління підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації? 

1. Договір управління підприємством як єдиним майновим комплексом. 

2. Договір управління нерухомим майном. 

3. Договір управління грошовими коштами. 

4. Договір управління цінними паперами. 

5. Договір управління майновими правами. 

4. В якому разі установником управління є орган опіки та піклування? 

1.Якщо так вирішить власник майна. 

2. Якщо власником майна є фізична особа, місцеперебування якої неправильне або її визнано безвісно 

відсутньою. 

3. Якщо власником майна є неповнолітня особа. 

4. Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена. 

5. Хто може бути управителем майна за договором управління? 

 

1.Будь-яка правоздатна і дієздатна фізична особа. 

2.Суб'єкт підприємницької діяльності. 

3. Орган державної влади та влади Автономної Республіки Крим. 

4. Орган місцевого самоврядування. 

5. Орган опіки та піклування. 

6. На підставі якого основного документа діє управитель? 

1. Укладеного договору з управителем майна. 

2. Отриманої довіреності від установника управління. 

бути 



3. Ордера, виданого місцевим органом державної влади. 

4. Ордера, виданого органом місцевого самоврядування. 

7.Якщо сторони не визначили строгу управління майном, то він вважається укладеним .... 
1) на один рік; 4) на чотири роки; 

2) на два роки; 5) на п'ять років; 

3) на три роки; 6) на шість років. 

8.Визначте дії, які може вчиняти управитель майна лише за згодою установника управління. 
1.Відчужувати майно та укладати договір застави щодо нього. 

2. Видобувати   вигоду   з   майна,   яким   відбувається управління. 

3. Оперативно управляти майном. 

4. Ситуативно розпоряджатися майном. 

9. Чи може управитель доручити заступиш  ̂вчиняти від його імені дії, необхідні для управління 

майном? 
1. Ні, управитель управляє майном особисто. 

2. Так, але тільки попередньо отримавши згоду на це від установника управління. 

3. Так, але тільки попередивши про це установника управління. 

4. Так, якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають інтереси установника 

управління. 

 

10.Чи може бути передано в управління майно, що є предметом договору застави? 

1. Ні, не може. 

2. Так, може на загальних підставах. 

3. Так, але якщо установник управління повідомляє про це управителя. 

11.Управитель має право на оплату.... 

1) встановлену договором; 

2) у вигляді відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном; 

3)у розмірі, визначеному договором і зроблених ним необхідних витрат, пов'язаних з управлінням 

майном. 

12.Договір управління майном припиняється в разі.... 

1) загибелі майна, переданого в управління; 

2) припинення договору за заявою однієї зі сторін через закінчення його строку; 

3) визнання фізичної особи - установника управління банкрутом; 

4) рішення установника майна передати майно в управління іншому управителю; 

5) всіх вищезазначених обставин; 

6) всіх вищезазначених обставин, крім п. 5. 

 


