
СЕМІНАР 21.01.2021 

 

Обов`язково слід опрацювати ст.. 633, 634, 635, 636, 626, 641,642 

Цивільного кодексу України. 

 

ВИРІШИТИ ТЕСТИ. 

 (правильних відповідей може бути декілька): 

Тест 1. Односторонній договір – це: 

А.договір, в якому одна сторона має лише суб’єктивні права, а інша – 

лише суб’єктивні обов’язки  

Б.договір, в якому обидві сторони мають права та обов’язки 

В.дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома 

особами 

Г.дія однієї сторони, яка може бути представлена лише однією особою 

Тест 2. Договір, у якому одна сторона – підприємець взяла на себе 

обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг 

кожному, хто до неї звернеться, називається: 

А.публічним 

Б.договором приєднання 

В.попереднім 

Г.договором на користь третьої особи 

Тест 3. Договір, умови якого встановлені однією із сторін у 

формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений 

лише шляхом погодження другої сторони із запропонованим договором в 

цілому, називається: 

А.публічним 

Б.приєднання 

В.змішаним 

Г.фідуціарним 

Тест 4. Оферта – це: 

А.пропозиція укласти договір 



Б.прийняття пропозиції укласти договір 

В.відмова від пропозиції укласти договір 

Г.строк для відповіді на пропозицію укласти договір 

Тест 5. Акцепт – це: 

А.пропозиція розірвати договір 

Б.пропозиція укласти договір 

В.прийняття пропозиції укласти договір 

Г.відмова від пропозиції укласти договір 

Тест 6. Умови, без погодження яких договір не вважається 

укладеним, називаються: 

А.законними 

Б.звичайними 

В.істотними 

Д.додатковими 

Тест 7. Місцем укладення договору є: 

А.місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної 

особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлено 

договором 

Б.місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної 

особи, яка дала згоду укласти договір, якщо інше не встановлено договором 

В.місце підписання договору 

Г.місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної 

особи, яка зробила пропозицію укласти договір 

Тест 8. Які умови повинна містити оферта? 

А.істотні умови договору 

Б.має виражати намір особи укласти в майбутньому договір 

В.істотні та звичайні умови 

Г.істотні умови договору та має бути адресована конкретній особі 

Тест 9. Що таке консенсуальний договір? 

А.письмовий 

Б.двосторонній, безоплатний 



В.усний 

Г.з передачею речі 

Д.достатньо узгодження волі сторін 

Тест 10. Що таке реальний договір? 

А.письмовий 

Б.двосторонній, безоплатний 

В.усний 

Г.з обов”язковою передачею речі 

Д.достатньо узгодження волі сторін 

Тест 11.Що таке каузальний договір? 

А.з конкретною ціллю 

Б.без конкретного строку виконання 

В.усний 

Г.з обов"язковою передачею речі 

Д.достатньо узгодження волі сторін 

Тест 12.Що таке оплатний договір? 

А.договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок 

здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто 

до неї звернеться  

Б.у якому обов'язку однієї сторони здійснити певні дії відповідає 

зустрічний обов'язок другої сторони щодо надання матеріального чи іншого 

блага 

В.зобов”язує лише одну сторону 

Г.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 

Д.кожна із сторін має як права, так і обов'язки відносно другої сторони 

 

ВИРІШИТИ ЗАДАЧУ: С. домовилася з М. про продаж йому житлового 

будинку за 20 тис.грн. Для підтвердження укладення договору купівлі-продажу 

покупець передав С. завдаток в 2000 грн. Але через кілька днів С. повідомила 



М., що вона вирішила будинок не продавати. М. звернувся в суд з позовом, в 

якому просив або стягнути з С. завдаток в подвійному розмірі, або прийняти 

рішення про примусову передачу йому будинку. При цьому він подав у суд 

письмовий договір про завдаток. 

Яке рішення має винести суд?  

 


