
Тестові завдання на іспит 

з курсу «Цивільне право України (ч.1)» на 2015 р. 

Позначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного права  

-особисті немайнові відносини, що пов’язані з майновими, та суто особисті немайнові 

відносини;  

-особисті немайнові та майнові відносини;  

-відносини цивільного обігу;  

-відносини, що стосуються немайнових прав, що забезпечують природне існування та 

соціальне буття;  

-будь-які суспільні відносини. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: до майнових відносин, що ґрунтуються на владному 

підпорядкуванні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство.  

-не застосовується, якщо інше не встановлено законом;  

-застосовується, якщо інше не встановлено законом;  

-застосовується;  

-застосовується, якщо інше не передбачено законодавством;  

-не застосовується. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: акти цивільного законодавства регулюють відносини, які 

виникли:  

-з дня набрання ними чинності;  

-з дня офіційного підписання;  

-з дня підписання;  

-з моменту прийняття;  

-з дня скасування попереднього акта. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, що визначає юридичну силу правових звичаїв 

:  

-поступаються лише Конституції;  

-поступаються лише актам цивільного законодавства;  

-поступаються лише договору;  

-поступаються договору, актам цивільного законодавства;  

-не поступаються; 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено наслідки нездійснення особою своїх 

цивільних прав:  

-є підставою для їх анулювання;  

-не є підставою для їх припинення;  

-не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених сторонами;  

-є підставою для відмови від них;  

-не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано випадки, коли особа може бути звільнена від 

цивільного обов’язку або його виконання.:  



-встановлених договором або актами цивільного законодавства;  

-випадків законодавець не встановлює;  

-встановлених виключно Конституцією;  

-встановлених виключно домовленістю сторін;  

-встановлених виключно Цивільним кодексом України. 

  

Позначте відповідь, у якій міститься найбільш повне визначення поняття „самозахист‖..:  

-це застосування усіх засобів протидії;  

-це застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать 

моральним засадам суспільства;  

-це застосування засобів протидії, які передбачені законом та не суперечать моральним 

засадам суспільства;  

-це застосування засобів протидії, які не суперечать моральним засадам суспільства;  

-ЦК України не дає визначення цьому поняттю. 

  

Позначте відповідь, у якій найповніше розкривається зміст поняття „збитки‖..:  

-втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі;  

-витрати, які особа зробила для відновлення свого порушеного права;  

-витрати, які особа мусить зробити для відновлення свого порушеного права;  

-доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якщо її право не було 

порушене;  

-усі перелічені варіанти. 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Твердження, що розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від громадянства винної особи, 

характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань потерпілого та 

сімейного стану потерпілого:  

-вірне  

-невірне 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Цивільним 

законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), 

засновані на юридичній рівності, вільному (*волевиявленні*), майновій самостійності їх 

учасників. 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Якщо цивільні відносини не врегульовані 

цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються 

тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що 

регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказано принципи, на яких базуються 

цивільні відносини (ст.1 ЦК):  

-юридичній рівності учасників;  

-рівноправності сторін;  

-майновій рівності сторін;  

-майновій самостійності учасників;  



-вільній згоді особи на виникнення, зміну чи припинення цивільних відносин;  

-вільному волевиявленні учасників;  

-повній згоді особи на виникнення, зміну чи припинення цивільних відносин. 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказано ознаки звичаю як джерела цивільного 

права:  

-це правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства;  

-це правило поведінки, яке є усталеним у певній сфері цивільних відносин;  

-єдиним звичаєм, що визнається цивільним законодавством є звичай ділового обороту;  

-звичай може бути зафіксований у відповідному документі;  

-звичай може вважатись регулятором цивільних відносин у випадку наявності суперечності 

їх регулювання у законодавстві;  

-застосовуються лише звичаї українського народу;  

-звичай не може бути застосований судом на вимогу однієї із сторін. 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказано умови застосування аналогії закону:  

-відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права, тобто є цивільними відносинами;  

-вказані цивільні відносини не врегульовані ЦК України, іншими актами цивільного 

законодавства або договором;  

-відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини;  

-цивільні відносини позбавлені будь-якого соціального регулювання;  

-існують норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини;  

-застосовується аналогія права;  

-цивільні відносини врегульовані цивільним законодавством. 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказано умови застосування аналогії права:  

-відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного права, тобто є цивільними відносинами;  

-застосовується аналогія закону;  

-цивільні відносини врегульовані цивільним законодавством;  

-існують норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини;  

-цивільні відносини врегульовані в договорі;  

-цивільні відносини не врегульовані ЦК України, іншими актами цивільного законодавства 

або договором;  

-відсутні норми, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини. 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказано, коли відступ від положень актів 

цивільного законодавства не допускається:  

-договір не передбачений актами цивільного законодавства;  

-обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту;  

-обов’язковість для сторін положень цивільного законодавства випливає із суті відносин між 

сторонами;  

-відступ від положень акту цивільного законодавства прямо заборонений таким актом;  

-якщо договір згадується в актах цивільного законодавства, але регламентований ними 

недостатньо детально;  

-укладений односторонній правочин;  

-ними детально врегульовані відносини сторін. 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказано, коли до цивільних відносин, які 

виникли раніше, новий акт цивільного законодавства застосовується стосовно прав та 



обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності:  

-відносини належать до сфери цивільно-правового регулювання;  

-акт, що регулював їх не втратив чинність;  

-права і обов’язки в цих відносинах не виникають після набрання чинності новим актом 

цивільного законодавства;  

-відносини не належать до сфери цивільно-правового регулювання;  

-акт, що регулював їх, втратив чинність;  

-права і обов’язки в цих відносинах виникають і після набрання чинності новим актом 

цивільного законодавства;  

-акт цивільного законодавства зворотної сили не має. 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані учасники цивільних відносин, згідно 

статті 2 ЦК України:  

-юридичні особи;  

-держава Україна;  

-люди;  

-іноземні держави;  

-соціальні утворення;  

-тварини;  

-структурні підрозділи; 

 

Знайдіть правильні відповіді із вимогами щодо здійснення цивільних прав:  

-законом не можуть встановлюватись обмеження щодо передачі майнових прав;  

-обов’язкове їх здійснення під загрозою припинення;  

-дії не повинні порушувати права інших осіб, завдавати шкоди довкіллю або культурній 

спадщині;  

-особа діє вільно, на власний розсуд;  

-реалізація майнового права може полягати виключно у відплатній передачі за договором 

свого права іншій особі;  

-не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження 

конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна 

конкуренція;  

-для встановлення факту добросовісності і розумності поведінки особи необхідне рішення 

суду; 

 

Вкажіть правильні відповіді, що розкривають зміст поняття „моральна шкода‖..:  

-моральні переконання;  

-вік особи;  

-приниження честі та гідності юридичної особи;  

-душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою 

щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;  

-душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням її майна;  

-приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної особи;  

-душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із придбанням майна; 

 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо підстав виникнення цивільних прав та 

обов’язків:  

-Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного 

законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією 

породжують цивільні права та обов'язки;  



-Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є створення винаходів та інших 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності;  

-Цивільні права та обов'язки не можуть виникати безпосередньо з актів цивільного 

законодавства.  

-У випадках, встановлених законом, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з 

актів органів місцевого самоврядування.  

-Цивільні права та обов'язки не можуть виникати з рішення суду.  

-Подія не може бути підставою для виникнення цивільних прав та обов’язків.  

-Підставою виникнення прав та обов’язків є аналогія закону. 

 

Назвіть способи захисту цивільних прав та інтересів:  

-визнання права;  

-визнання обов’язку;  

-визнання правочину недійсним;  

-визнання фізичної особи недійсною;  

-визнання юридичної особи недійсної;  

-припинення дії, яка порушує право;  

-припинення дії, яка здійснює право; 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо здійснення права на захист:  

-Право на захист особа здійснює на свій розсуд.  

-Нездійснення особою на захист не є підставою для припинення цивільного права, що 

порушене, крім випадків, встановлених законом.  

-Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом 

місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує 

цивільні права або інтереси.  

-Суд не може визнати недійсним та скасувати нормативно-правовий акт органу державної 

влади, якщо він порушує цивільні права або інтереси лише однієї особи.  

-Малолітня особа здійснює право на захист на загальних підставах.  

-На юридичну особу не поширюються положення цивільного кодексу України щодо порядку 

захисту цивільних прав.  

-Реалізації права на судовий захист цивільного права повинна передувати процедура 

досудового порядку врегулювання спору. 

 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо актів цивільного законодавства:  

-Основу цивільного законодавства України становить Конституція України.  

-Основу цивільного законодавства України становить Цивільний кодекс України.  

-Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.  

-Актами цивільного законодавства є ЦК України та інші закони України, які приймаються 

відповідно до Конституції України та ЦК України).  

-Актами цивільного законодавства є не є постанови Кабінету Міністрів України.  

-Цивільні відносини регулюються не однаково території України.  

-Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли до дня набрання ними 

чинності. 

 

Оберіть неправильні законодавчі положення щодо співвідношення закону і договору:  

-Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного 

законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.  

-Сторони можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати 

свої відносини на власний розсуд.  



-Сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих 

актах прямо вказано про це,  

-Сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства у разі, якщо 

обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту.  

-Сторони не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства у разі, якщо 

обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає із суті відносин 

між сторонами.  

-Сторони не мають права укладати договір, який не передбачено законом.  

-Сторони можуть визначати в договорі будь-які умови незалежно від вимог закону, 

керуючись принципом свободи договору. 

 

Оберіть правильні законодавчі положення щодо звичаю та аналогії:  

-Цивільні відносини не можуть регулюватися звичаєм.  

-Звичаєм є не правило поведінки, а звичай ділового обороту.  

-Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.  

-Звичай, що суперечить договору, у цивільних відносинах не застосовується.  

-Звичай, що суперечить актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не 

застосовується.  

-Аналогія права полягає в застосуванні до відносин подібної правової норми.  

-Аналогія закону в цивільних відносинах не застосовується. 

 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо здійснення цивільних прав:  

-Не допускаються використання цивільних прав з метою недобросовісної конкуренції.  

-Не допускаються використання цивільних прав з метою їх здійснення.  

-Не допускаються використання цивільних прав з метою укладення договору дарування.  

-Особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.  

-Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, 

встановлених законом.  

-Здійснення особою своїх цивільних прав є підставою для їх припинення.  

-Особа не може відмовитися від свого майнового права. 

 

Назвіть способи захисту цивільних прав та інтересів:  

-відновлення становища, яке існувало до виникнення права.  

-примусове виконання права в натурі.  

-зміна правовідношення;  

-відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;  

-відшкодування моральної (немайнової) шкоди;  

-визнання обов’язку;  

-припинення дії, яка здійснює право; 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо захисту цивільних прав:  

-Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення 

моральних засад суспільства при здійсненні свого права.  

-Нотаріус не здійснює захист цивільних прав, оскільки лише суд може захистити порушене 

право.  

-Особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і 

протиправних посягань.  

-Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які незаборонені законом та не 

суперечать моральним засадам суспільства.  

-Способи самозахисту не повинні відповідати змісту права, що порушене, бо право особи є 



абсолютним та не може порушуватися за жодних умов.  

-Способи самозахисту не повинні враховувати наслідки, що спричинені порушенням права.  

-Способи самозахисту не можуть обиратися самою особою, а встановлюються законом. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування збитків  

-Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх 

відшкодування лише за умови звернення до суду.  

-Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі;  

-Збитками є втрати, яких особа може зазнати у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі;  

-Збитками є витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права;  

-Збитками є грошова сума, яку особа може витратити для відновлення свого порушеного 

права;  

-Збитками є витрати, які особа хоче витратити на покращення речі через її пошкодження.  

-Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено 

відшкодування у більшому розмірі. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування збитків  

-Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено 

відшкодування у меншому розмірі.  

-Збитки відшкодовуються частково, якщо договором або законом не передбачено 

відшкодування в іншому розмірі.  

-Особа звільняється від відшкодування шкоди, якщо вона є неплатоспроможною.  

-Особа може бути звільнена від відшкодування збитків судом, якщо доведе необережність їх 

заподіяння.  

-Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної 

вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від 

п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

-Способом відшкодування майнової шкоди на вимогу особи, якій завдано шкоди, та 

відповідно до обставин справи, може бути передання речі того ж роду та тієї ж якості.  

-Способом відшкодування майнової шкоди на вимогу особи, якій завдано шкоди, та 

відповідно до обставин справи, може бути полагодження пошкодженої речі. 

 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування моральної шкоди:  

-Особа не має права на відшкодування моральної шкоди, крім випадків прямо передбачених 

законом.  

-Моральна шкода полягає виключно у душевних стражданнях.  

-Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;  

-Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна;  

-Моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності фізичної особи.  

-Моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності юридичної особи.  

-Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких юридична особа зазнала у зв'язку із 

знищенням чи пошкодженням її майна. 

 

Назвіть правильні законодавчі положення щодо відшкодування моральної шкоди:  

-Моральна шкода відшкодовується лише грішми.  

-Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом.  

-Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається відповідачем.  



-Моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності юридичної особи.  

-При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.  

-Розмір моральної шкоди в будь-якому разі не може бути меншим ніж п’ять 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

-Розмір відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням розміру майнової 

шкоди. 

  

Назвіть непідприємницьке товариство:  

-приватне підприємство,  

-громадська організація,  

-виробничий кооператив,  

-товариство з обмеженою відповідальністю,  

-територіальна громада. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є 

_________‖?  

-спостередна рада;  

-ревізійна комісія;  

-загальні збори;  

-наглядова рада;  

-правління товариства. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо не пізніше якого строку (у місяцях) до виходу, 

якщо інший строк не встановлений статутом, учасник товариства з обмеженою 

відповідальністю повинен повідомити товариство про свій вихід з нього:  

-за чотири місяці;  

-за півтори місяця;  

-за два місяці;  

-за три місяці;  

-за п’ять місяців. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє 

повне товариство:  

-статуту;  

-установчого договору;  

-регламенту;  

-засновницького договору;  

-положення. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє 

товариство з обмеженою відповідальністю:  

-статуту;  

-установчого договору;  

-регламенту;  

-засновницького договору;  

-положення. 



  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє 

акціонерне товариство:  

-регламенту;  

-установчого договору;  

-статуту;  

-засновницького договору;  

-положення. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―____________ - це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки 

між учасниками‖?  

-господарське товариство;  

-підприємтво;  

-акціонерне товариство;  

-виробничий кооператив;  

-концерн. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―____________ - це засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал 

якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом‖?  

-господарське товариство;  

-акціонерне товариство;  

-товариство з обмеженою відповідальністю;  

-виробничий кооператив;  

-концерн. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства 

шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість 

передбачена у_________‖?  

-договорі між засновниками;  

-рішенні загальних зборів;  

-положенні товариства;  

-статуті товариства;  

-рішенні спостережної ради. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче 

від встановленого законом розміру має наслідком _________‖?  

-ліквідацію товариства;  

-зупинення товариства;  

-визнання твариства неплатоспроможним;  

-припинення товариства;  

-реорганізацію товариства. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено відсоток, який не може перевищувати частка 

привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства:  

-30%;  



-50%;  

-25%;  

-40%;  

-80%. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Вищим органом акціонерного товариства є _________‖?  

-спостередна рада;  

-загальні збори;  

-ревізійна комісія;  

-наглядова рада;  

-правління товариства. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Рішення загальних зборів акціонерів за загальним правилом 

приймаються _________ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, якщо інше не 

встановлено установчими документами або законом‖?  

-більшістю не менш як у 3/4;  

-не менш як половиною;  

-не менш як 1/3;  

-не менш як 2/3;  

-простою більшістю. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Рішення загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до 

статуту товариства; ліквідації товариства.приймаються _________ голосів акціонерів, які 

беруть участь у зборах‖?  

-більшістю не менш як у 3/4;  

-не менш як половиною;  

-не менш як 1/3;  

-не менш як 2/3;  

-простою більшістю. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―____________ - це добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної 

виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій 

участі та об’єднанні його членами майнових пайових внесків‖?  

-господарське товариство;  

-акціонерне товариство;  

-товариством з обмеженою відповідальністю;  

-виробничий кооператив;  

-об’єднання громадян. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано вид юридичної особи, залежно від мети 

створення:  

-комерційна;  

-концерн;  

-непідприємницька;  



-корпорація;  

-кооперативи. 

  

Позначте відповідь, у якій неправильно названо вид господарського товариства:  

-товариство з обмеженою відповідальністю;  

-товариство споживачів;  

-акціонерне товариство;  

-командитне товариство;  

-повне товариство. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо на підставі якого установчого документу діє 

товариство з обмеженою відповідальністю, створене однією особою:  

-положення;  

-розпорядження;  

-статуту;  

-установчого договору;  

-довіреності. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено один із видів товариства, залежно від мети їх 

діяльності:  

-підприємницькі;  

-благодійні;  

-комерційні  

-прибуткові  

-неприбуткові. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―___________ - це товариство, яке не має на меті одержання прибутку для його наступного 

розподілу між учасниками‖?  

-організація;  

-підприємство;  

-господарське товариство;  

-кооператив;  

-непідприємницьке товариство. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено з якого моменту юридична особа вважається 

створеною:  

-з дня подання установчих документів для реєстрації;  

-з дня її державної реєстрації;  

-з дня досягнення згоди щодо створення юридичної особи;  

-з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації про створення юридичної 

особи;  

-з моменту підписання установчого договору. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо орган, який правомочний розглядати питання 

щодо відмови у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням:  

-суд;  

-обласна державна адміністрація;  



-виконавчий комітет міської ради;  

-прокуратура;  

-податкова інспекеція. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена 

лише за _________‖?  

-рішенням загальних зборів;  

-рішенням суду;  

-рішенням виконавчого органу місцевої ради;  

-розпорядженням органу виконавчої влади;  

-вироком суду. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Найменування юридичної особи вказується в її установчих 

документах і вноситься до _________‖?  

-статуту;  

-установчого договору;  

-реєстру;  

-єдиного державного реєстру;  

-кадастрового реєстру. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Юридична особа __________ використовувати найменування 

іншої юридичної особи‖?  

-має право;  

-може;  

-повинна;  

-не зобов’язана;  

-не має права. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту 

_________‖?  

-створення;  

-виникнення;  

-подачі документів для реєстрації;  

-оголошення в засобах масової інформації про утворення юридичної особи  

-підписання установчого договору. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється з дня 

_________‖?  

-внесення до єдиного державного реєстру запису про її перереєстрацію;  

-внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення;  

-внесення змін до установчих документів;  

-зміни місцязнаходження юридичної особи;  

-оголошення її банкрутом. 



  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і 

здійснює їх через__________, які діють відповідно до установчих документів та закону‖?  

-уповноважених осіб;  

-представництва;  

-філії;  

-свої органи;  

-представників. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Філії та представництва _________‖?  

-є юридичними особами;  

-є окремими юридичними особами;  

-не є юридичними особами;  

-є структурними відділами юридичної особи;  

-є некомерційними юридичними особами. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо слово, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Філії та представництва наділяються майном юридичної особи, 

що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею _________‖?  

-положення;  

-статуту;  

-установчого договору;  

-доручення;  

-типового положення. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно названо слово, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Керівники філій та представництв призначаються юридичною 

особою і діють на підставі _________, що видається юридичною особою‖?  

-доручення;  

-наказу;  

-розпорядження;  

-розпорядчого акта;  

-довіреності. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно назване слово, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Особи, які створюють юридичну особу, несуть __________ 

відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до її державної реєстрації‖?  

-солідарну;  

-субсидіарну;  

-колективну;  

-самостійну;  

-часткову. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―____________ - це зміна організаційно-правової форми юридичної особи‖?  

-перетворення;  

-злиття;  



-приєднання;  

-поділ;  

-виділ. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано підставу для ліквідації юридичної особи:  

-рішення учасників юридичної особи;  

-рішення органу управління юридичною особою, уповноваженого на це установчими 

зборами;  

-лист про доцільність ліквідації у зв’язку із важким матеріальним становищем;  

-прпипис прокурора;  

-рішення суду про визнання неправомірною державної реєстрації. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано з яких мотивів може бути прийняте рішення 

про добровільну ліквідацію юридичної особи за рішенням її учасників:  

-у зв’язку із закінченням строку, на який передбачалося створення юридичної особи  

-у зв’язку із досягненням мети для якої було створено юридичну особу  

-у зв’язку із виконанням зобов’язань перед кредитором;  

-у зв’язку з прийняттям оферти;  

-у випадках передбачених внутрішніми документами. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

не може бути юридичною особою за статусом:  

-підприємство;  

-філія;  

-товариство;  

-дочірнє підприємство;  

-кооператив. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано вид юридичної особи, залежно від порядку її 

створення :  

-юридична особа приватного права  

-господарське товариство  

-кооператив  

-об’єднання громадян  

-виконавчий комітет 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано вид припинення юридичної особи:  

-ліквідація;  

-реституція;  

-реквізиція;  

-конфіскація;  

-реалізація майна юридичної особи. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: організація, 

яка створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні 

нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної 

засновниками, за рахунок цього майна – це (*установа*) 



  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Фактичне 

місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування 

діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління 

і обліку є (*місцезнаходження*) 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: 

Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та 

здійснює всі або частину її функцій – це (*філія*) 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Перехід за 

розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або 

кількох створюваних нових юридичних осіб – це (*виділ*) 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

Товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства 

підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за 

зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька 

учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у 

межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства, - це 

(*командитне товариство*). 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток 

однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями – це 

(*акціонерне товариство*) 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: До 

господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, (*повні*) товариства, 

командитні товариства. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Акціонерне 

товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю 

створюються і діють на підставі (*статуту*) 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Юридичною 

особою є (*організація*), створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про вихід учасника із ТзОВ:  

-Учасник ТзОВ має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не 

пізніше ніж за три місяці до виходу.  

-Учасник ТзОВ має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не 

пізніше ніж за два місяці до виходу.  

-Учасник ТзОВ має право вийти з товариства, не повідомивши товариство про свій вихід 

завчасно.  



-Учасник, який виходить із ТзОВ, має право одержати вартість частини майна, пропорційну 

його частці у статутному капіталі товариства.  

-Учасник, який виходить із ТзОВ, має право одержати вартість внесеного вкладу.  

-За домовленістю між учасником та ТзОВ виплата вартості частини майна товариства може 

бути замінена виконанням робіт/наданням послуг учаснику, що виходить.  

-Якщо вклад до статутного фонду був здійснений шляхом передання права користування 

майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди. 

  

До підприємницьких товариств належать:  

-ТзОВ «Смерічка»  

-Львівський національний університет ім..І.Франка  

-Благодійна організація «Надія»  

-Громадська організація «Світло і Тінь»  

-Виробничий кооператив «Зоря»  

-Релігійна організація «Мусульмани України «За майбутнє»  

-Обєднання профспілок Львівщини. 

  

До виключної компетенції загальних зборів учасників ТзОВ належить:  

-визначення основних напрямів діяльності товариства,  

-внесення змін до статуту товариства,  

-зміна розміру статутного капіталу товариства;  

-вчинення правочинів в інтересах товариства щодо відчуження нерухомого майна;  

-вирішення питання про дарування частки учасника;  

-прийняття рішення про відчуження майна ТзОВ на суму, що становить двадцять і більше 

відсотків майна товариства.  

-прийняття рішення про призначення головного бухгалтера ТзОВ. 

  

До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:  

-внесення змін до статуту АТ,  

-обрання членів наглядової ради;  

-прийняття рішення про ліквідацію АТ.  

-вчинення правочинів в інтересах АТ щодо відчуження нерухомого майна;  

-вирішення питання про продаж акцій, які належать акціонерам;  

-прийняття рішення про відчуження майна АТ на суму, що становить двадцять і більше 

відсотків майна АТ.  

-прийняття рішення про призначення головного бухгалтера АТ. 

  

Вставте пропущене законодавче положення: Господарське товариство, крім 

_______________________________________, може бути створене однією особою, яка стає 

його єдиним учасником:  

-товариства з обмеженою відповідальністю;  

-товариства з додатковою відповідальністю;  

-повного товариства;  

-підприємницького товариства;  

-командитного товариства;  

-акціонерного товариства;  

-непідприємницького товариства. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення, що стосуються господарського товариства:  



-господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у 

власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;  

-вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути цінні 

папери;  

-грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою 

учасників товариства;  

-гроші не можуть бути вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського 

товариства.  

-учасник господарського товариства має право додержуватися установчого документа 

товариства;  

-учасник господарського товариства має право виконувати рішення загальних зборів;  

-учасник господарського товариства не має права вийти з товариства; 

  

Учасник господарського товариства має право:  

-брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);  

-вийти у встановленому порядку з товариства;  

-одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим 

документом.  

-додержуватися установчого документа товариства;  

-виконувати рішення загальних зборів;  

-виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою 

участю;  

-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

товариства. 

  

Учасник господарського товариства зобов’язаний:  

-брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, 

крім випадків, встановлених законом;  

-брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);  

-вийти у встановленому порядку з товариства;  

-одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим 

документом.  

-додержуватися установчого документа товариства;  

-виконувати рішення загальних зборів;  

-виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою 

участю; 

  

Вкладник командитного товариства має право:  

-одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі 

товариства;  

-самостійно діяти від імені товариства;  

-переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному 

капіталі товариства.  

-вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;  

-ознайомлюватися з річними звітами повних учасників;  

-вийти з товариства у будь-який час;  

-вчиняти правочини в інтересах командитного товариства без спеціальних на те 

повноважень. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про товариство з обмеженою відповідальністю:  



-Учасники ТзОВ не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.  

-Учасники ТзОВ не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю товариства, у межах всього свого майна.  

-Учасники ТзОВ, які не повністю внесли вклади, несуть субсидіарну відповідальність за його 

зобов’язаннями у межах вартості всього свого майна.  

-Максимальна кількість учасників ТзОВ становить сто осіб.  

-Максимальна кількість учасників ТзОВ становить двадцять осіб.  

-Максимальна кількість учасників ТзОВ встановлюється законом, який ще не прийнято.  

-ТзОВ діє на основі статуту. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про акціонерне товариство  

-Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів.  

-До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх 

права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.  

-Акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних 

з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.  

-Акціонерне товариство створюється на десять років, якщо інше не встановлено його 

статутом.  

-Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати прийняття 

рішення засновників про створення такого товариства.  

-Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити імена 

всіх акціонерів та організаційну-правову форму (акціонерне товариство).  

-Товариство може мати скорочене найменування будь-якою мовою із вказівкою на імена всіх 

акціонерів. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про акціонерне товариство  

-Акціонерами АТ можуть бути фізичні і юридичні особи,  

-Акціонером АТ може бути держава в особі органу, уповноваженого управляти державним 

майном,  

-Акціонером АТ може бути територіальна громада в особі органу, уповноваженого 

управляти комунальним майном,  

-Засновників АТ повинно бути не менш як дві особи.  

-Між засновниками АТ обовязково укладається засновницький договір, який є установим 

документом.  

-Засновницький договір укладається в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню 

та державній реєстрації.  

-У разі заснування товариства однією особою засновницький договір укладається між ним та 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про виробничі кооперативи  

-Найменування кооперативу має містити його назву, а також слова ―виробничий 

кооператив‖.  

-Установчим документом виробничого кооперативу є його статут.  

-Статут виробничого кооперативу затверджується загальними зборами його членів.  

-Член виробничого кооперативу зобов’язаний внести до дня державної реєстрації 

кооперативу не менше двадцяти відсотків пайового внеску.  

-Порядок внесення пайових внесків членами виробничого кооперативу встановлюється 

домовленістю між членами кооперативу.  

-Виробничий кооператив має право випускати акції.  

-Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між членами правління. 



  

Юридичні особи можуть створюватися у формі:  

-товариств,  

-установ  

-виробничих кооперативів,  

-громадських організацій,  

-господарських товариств,  

-акціонерних товариств,  

-приватних товариств. 

  

Яке рішення загальних зборів учасників товариства приймається не менш як у три четвертих 

голосів згідно ЦК України:  

-про створення філій та представництв;  

-про відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна 

товариства;  

-про виділ юридичної особи;  

-про внесення змін до статуту;  

-про придбання майна товариством на суму, що становить 50 і більше відсотків майна 

товариства;  

-про придбання майна товариством на суму, що становить75 і більше відсотків майна 

товариства;  

-про ліквідацію дочірнього підприємства. 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб, як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше 

відсотків майна товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не 

встановлено законом.  

-Рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше 

відсотків майна товариства приймаються більшістю не менш як у 1/2 голосів, якщо інше не 

встановлено законом.  

-Рішення про відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше 

відсотків майна товариства приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів, якщо інше не 

встановлено законом.  

-Рішення про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 1/2 голосів, якщо 

інше не встановлено законом.  

-Рішення про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів, якщо 

інше не встановлено законом.  

-Загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган.  

-Виконавчий орган товариства утворює загальні збори, які є підзвітні і підконтрольні йому. 

  

Кому комісія з припинення юридичної особи зобов’язана передати нотаріально засвідчені 

копії передавального акту у разі злиття, приєднання, перетворення юридичної особи:  

-усім кредиторам юридичної особи, що припиняється;  

-усім боржникам юридичної особи, що припиняється;  

-органу, який здійснює державну реєстрацію, за місцезнаходженням юридичної особи, що 

припиняється;  

-органу податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи, що припиняється;  

-органу, який здійснює державну реєстрацію, за місцезнаходженням юридичної особи-

правонаступника;  



-фінансовим установам, з якими укладено кредитні договори під заставу майна;  

-банку, в якому відкрито рахунок юридичної особи; 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб, як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Цивільна правоздатність юридичної особи – здатність мати цивільні права та нести цивільні 

обов’язки відповідно до мети її діяльності;  

-Рішення загальних зборів не може бути оскаржене до суду;  

-Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися 

іншій особі;  

-Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи в 

жодному випадку;  

-Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена до вищестоящого органу;  

-Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;  

-Юридична особа вважається створеною з дня прийняття рішення про це засновниками; 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб, як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Юридичні особи можуть створюватися у формі підприємств, установ, організацій та в інших 

формах, встановлених законом;  

-Юридичні особи не можуть створюватися у формі підприємств, установ, організацій та в 

інших формах, встановлених законом;  

-Учасник господарського товариства зобов’язаний брати участь в управлінні товариством у 

порядку, визначеному в установчих документах;  

-Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, 

встановлених законом.  

-Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою;  

-Цивільна право-, дієздатність юридичної особи не може бути обмежена, крім випадків, 

встановлених законом та на підставі рішення вищого органу юридичної особи;  

-Особа може бути учасником тільки одного повного товариства; 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб, як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Відмова від права вийти з повного товариства є нікчемною;  

-Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства;  

-Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є засновницький 

договір та статут;  

-Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі, а якщо 

товариство створюється юридичними особами, договір підлягає нотаріальному посвідченню;  

-Юридична особа не може бути позивачем та відповідачем у суді;  

-Товариства поділяються на підприємницькі та господарські товариства;  

-Непідприємницькими товариствами є товариства, які мають на меті одержання прибутку 

для його наступного розподілу між учасниками. 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб, як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її 

організаційно-правову форму;  

-Юридична особа може не мати свого найменування;  

-Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи;  



-Юридична особа має право використовувати найменування іншої юридичної особи;  

-Особисті немайнові права юридичної особи не захищаються;  

-Цивільна правоздатність юридичної особи не може бути обмежена;  

-Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням органу 

державної реєстрації. 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосуються юридичних осіб, як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 

місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.  

-Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 

місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.  

-Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 

місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.  

-Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 

місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.  

-Філії та представництва є юридичними особами.  

-Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі 

статуту.  

-Юридична особа самостійно не відповідає за своїми зобов'язаннями. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення про акціонерне товариство  

-Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 

100 акціонерів.  

-Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.  

-Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.  

-Акціонери публічного АТ не можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших 

акціонерів та товариства.  

-Статутом приватного АТ може бути передбачено переважне право третіх осіб на придбання 

акцій цього АТ.  

-Установчим документом АТ є його засновницький договір.  

-Статутний капітал АТ визначає максимальний розмір майна товариства, який гарантує 

інтереси його кредиторів. 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Людина як учасник цивільних відносин 

вважається фізичною особою.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Здатність мати цивільні права та обов'язки 

(цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Малолітня особа несе відповідальність за 

завдану нею шкоду.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або 

іншими доходами;  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років має право здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності за письмовою згодою батьків  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не 

заборонено законом або установчими документами юридичної особи;  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років має право укладати договір банківського вкладу (рахунку) та 

розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку) тільки 

за згодою батьків  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Неповнолітня особа особисто несе 

відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Неповну цивільну дієздатність має фізична 

особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Порядок обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Цивільна дієздатність фізичної особи є 

обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Над фізичною особою, цивільна дієздатність 

якої обмежена, встановлюється піклування.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа, цивільна дієздатність якої 

обмежена, може самостійно вчиняти побутові правочини на суму 20 неоподатковуваних 

мінімумів мінімальних заробітних плат.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа може бути визнана судом 

недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа визнається недієздатною з 

моменту проголошення рішення суду про це.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Над недієздатною фізичною особою 

встановлюється опіка.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Недієздатна фізична особа не має права 

вчиняти будь-якого правочину, крім дрібного побутового.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Правочини від імені недієздатної фізичної 

особи та в її інтересах вчиняє її піклувальник  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідальність за шкоду, завдану 

недієздатною фізичною особою, несе її піклувальник  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа може бути визнана судом 

безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебування.  



-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: На підставі рішення суду про визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує 

належне їй майно та встановлює над ним піклування.  

-твердження вірне  

-твердження невірне 

  

Впишіть слово:<br>(*людина*) як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. 

  

Впишіть слово:<br>Здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну (*правоздатність*)) 

мають усі фізичні особи. 

  

Впишіть слово:<br>Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її 

(*народження*) 

  

Впишіть слово:<br>Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її 

(*смерті*). 

  

Впишіть цифри:<br>Фізична особа, яка досягла (*14*) років, вільно обирає собі місце 

проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом. 

  

Впишіть цифри:<br>У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до 

(*14*) років визначається органом опіки та піклування або судом. 

  

Впишіть цифри:<br>Малолітня особа – це фізична особа, яка не досягла (*14*) років 

  

Впишіть словосполучення:<br>Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він 

задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному 

розвитку та стосується предмета, який має (*невисоку вартість*) 

  

Впишіть цифри:<br>Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла (*18*) років 

(повноліття). 

  

Впишіть цифри:<br>Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 

досягла (*16*) років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка 

записана матір'ю або батьком дитини. 

  

Впишіть цифри:<br>Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 

досягла (*16*) років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Фізична особа може бути визнана судом 

безвісно відсутньою, якщо протягом шести місяців в місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебування.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Опіка встановлюється над неповнолітніми 

особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, 

цивільна дієздатність яких обмежена.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Здатність 

фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а 

також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх 

виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання – це (*цивільна дієздатність*) 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Правовий акт Президента України, органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб _______________ можливість фізичної 

особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, крім випадків, коли таке 

обмеження передбачено Конституцією України‖?  

-може обмежувати;  

-не може обмежувати;  

-може встановлювати;  

-не може встановлювати;  

-не може породжувати. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути 

оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З 

урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до 

спливу цього строку, але не раніше спливу ______________(у місяцях)‖ ?  

-шести місяців;  

-одного місяця;  

-трьох місяців;  

-п’яти місяців;  

-чотирьох місяців. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано з якого моменту у фізичної особи виникає 

цивільна правоздатність:  

-у момент її смерті;  

-у момент досягнення 18 років;  

-у момент її народження;  

-у момент досягнення 16 років;  

-у момент її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. 



  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―Усі фізичні особи є _________у здатності мати цивільні права та обов’язки‖?  

-вільними;  

-здатними;  

-обмеженими;  

-не рівними;  

-рівними. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні 

права та обов’язки, є ____________‖?  

-нікчемним;  

-дійсним;  

-мнимим;  

-фіктивним;  

-удаваним. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Місцем проживання фізичної особи у віці ____________є місце проживання її 

батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або 

місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в якому вона 

проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками 

(усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна‖?  

-від 14 до 18 років;  

-від 16 до 18 років;  

-від 10 до 18 років;  

-від 10 до 14 років;  

-від 10 до 16 років. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти 

років визначається ___________ або судом‖?  

-батьками;  

-органом опіки та піклування;  

-нотаріусом;  

-законом;  

-прокурором. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла_________років, є місце 

проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або 

місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона 

проживає‖ ?  

-10;  

-14;  

-16;  

-18;  

-15. 



  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Малолітня особа ___________ за завдану нею шкоду‖ ?  

-несе відповідальність;  

-частково несе відповідальність;  

-в повному обсязі несе відповідальність;  

-звільняється від відповідальності;  

-не несе відповідальності. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―Здатність фізичної особи мати цивільні права та обов’язки ‖?  

-цивільна дієздатність;  

-цивільна правоздатність;  

-цивільна правосуб’єктність;  

-зміст цивільних правовідносин;  

-цивілька деліктоздатність. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―Здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх 

здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, 

самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання"?  

-цивільна дієздатність;  

-цивільна правоздатність;  

-цивільна правосуб’єктність;  

-зміст цивільних правовідносин;  

-цивілька деліктоздатність. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано орган який за наявності достатніх підстав та за 

заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити 

право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи 

іншими доходами або позбавити її цього права:  

-прокуратура;  

-нотаріат;  

-орган опіки та піклування;  

-суд;  

-органи внутрішніх справ. 

  

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла _____ років:  

-16;  

-18;  

-14;  

-10;  

-15. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває 

повної цивільної дієздатності з моменту ____________‖ ?  

-подання заяви про реєстрацію шлюбу;  

-закінчення церемонії щодо реєстрації шлюбу;  



-підписання подружжям заяви про реєстрацію шлюбу;  

-реєстрації шлюбу;  

-укладення шлюбного контракту. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна 

цивільна дієздатність ______________‖ ?  

-не зберігається;  

-анулюється;  

-зберігається;  

-припиняється;  

-поновлюється. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою 

неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність __________.‖ ?  

-не зберігається;  

-зберігається;  

-анулюється;  

-припиняється;  

-поновлюється. 

  

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла _________років і 

працює за трудовим договором:  

-16;  

-18;  

-15;  

-21;  

-14. 

  

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла __________ років і 

яка бажає займатися підприємницькою діяльністю:  

-21;  

-18;  

-15;  

-16;  

-14. 

  

Який з перелічених нижче органів може обмежити в цивільній дієздатності фізичну особу:  

-орган опіки та піклування;  

-прокуратура;  

-суд;  

-господарський суд;  

-нотаріус. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено нормативно правовий акт, яким 

встановлюється порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи:  

-Господарським процесуальним кодексом України;  



-Кримінально процесуальним кодексом України;  

-Цивільним кодексом України;  

-Сімейним кодексом України;  

-Цивільним процесуальним кодексом України. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту __________.‖ ?  

-прийняття рішення органу опіки та піклування;  

-набрання законної сили рішенням суду про це;  

-оголошення рішення суду про це;  

-подання заяви заінтересованими особами до суду;  

-коли особа усвідомила негативні наслідки, які можуть настати. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється __________.‖ ?  

-опіка;  

-догляд;  

-нагляд;  

-піклування;  

-огляд. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти 

лише __________.‖ ?  

-побутові правочини;  

-правочини щодо належного їй майна;  

-дрібні побутові правочини;  

-договори роздрібної купівлі-продажу;  

-письмові правочини. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за 

межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою 

__________.‖ ?  

-нотаріуса;  

-суду;  

-опікуна;  

-прокурора;  

-піклувальника. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі 

____________про поновлення цивільної дієздатності‖ ?  

-рішення суду;  

-рішення органу опіки та піклування;  

-виконавчого напису нотаріуса;  

-подання прокурора;  

-згоди піклувальника. 



  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Над недієздатною фізичною особою встановлюється ___________‖?  

-піклування;  

-нагляд;  

-опіка;  

-огляд;  

-догляд. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе 

____________‖ ?  

-її піклувальник;  

-вона самостійно;  

-орган опіки та піклування;  

-суд, що прийняв рішення про визнання фізичної особи недієздатною;  

-її опікун. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом 

_______________в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її 

перебування‖ ?  

-двох років;  

-п’яти років;  

-одного року;  

-чотирьох років;  

-трьох років. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

_______________за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює 

над ним опіку‖ ?  

-орган опіки та піклування;  

-прокурор;  

-слідчий;  

-нотаріус;  

-державниий виконавець. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: 

―Опіка над майном припиняється у разі _____________________про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було 

невідомим.‖?  

-набрання рішенням суду законної сили;  

-скасування рішення суду;  

-оскарження рішення суду;  

-подання заяви до суду;  

-оголошення рішення суду. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 



положенні: ―Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її 

постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом ___________(у 

роках), а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають 

підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом шести місяців.‖ 

?  

-двох років;  

-одного року;  

-трьох років;  

-п’яти років;  

-чотирьох років. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її 

постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а 

якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу 

припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом _____________ (у 

місяцях)‖ ?  

-шести місяців;  

-одного місяця;  

-трьох місяців;  

-п’яти місяців;  

-чотирьох місяців. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному 

положенні: ―Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути 

оголошена судом померлою після спливу _____________ (у роках) від дня закінчення 

воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу 

померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.‖ ?  

-трьох років;  

-одного року;  

-двох років;  

-п’яти років;  

-чотирьох років. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо цивільної дієздатності фізичної особи  

-Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може 

керувати ними.  

-Цивільну дієздатність виникає одночасно з цивільною правоздатністю.  

-Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для 

себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання.  

-Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється ЦК України і може бути 

обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.  

-Особа може відмовитися від цивільної дієздатності.  

-Повна цивільна дієздатність виникає з народження.  

-Цивільна дієздатність припиняється по досягненні шістдесятирічного віку. 

  

Вкажіть неправильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:  

-Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і 



майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за 

станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.  

-Органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов'язки щодо 

забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, 

встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.  

-Особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує опіки або піклування, зобов'язана 

негайно повідомити про це суд.  

-Опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування,  

-Опіка встановлюється над фізичними особами, які визнані недієздатними.  

-Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського 

піклування,  

-Піклування встановлюється над фізичними особами з повною цивільною дієздатністю. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:  

-Піклувальник над неповнолітньою особою не зобов'язаний дбати про її розвиток.  

-Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, не зобов'язаний 

дбати про її лікування, крім випадків, передбачених договором з підопічним.  

-Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів відповідно до вимог Цивільного 

процесуального кодексу України.  

-Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів 

підопічного, крім випадків, коли це зумовлює значні витрати.  

-Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, 

здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.  

-Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за 

рахунок доходів від майна підопічного.  

-Якщо підопічний є власником нерухомого майна, опікун може з дозволу органу опіки та 

піклування управляти цим майном. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо фізичної особи - підприємця:  

-Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична 

особа з неповною цивільною дієздатністю.  

-Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності не 

допускається.  

-Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної 

реєстрації в порядку, встановленому законом.  

-Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою.  

-Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши 

відповідні договори, вона має право оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є 

підприємцем.  

-До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що 

регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом 

або не випливає із суті відносин.  

-Фізична особа - підприємець не відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з 

підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, а лише тим, яке набуте в результаті 

здійснення підприємницької діяльності. 

  

Малолітня особа:  

-має право вчиняти дрібні побутові правочини за згодою батьків;  

-має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;  

-має право здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності;  

-має право самостійно здійснювати майнові права на результати інтелектуальної діяльності;  



-не має права вчиняти будь-які правочини;  

-має право вчиняти будь-які правочини, але за згодою батьків;  

-має право вчиняти будь-які правочини. 

  

Виберіть правильні законодавчі положення, що стосується фізичних осіб як суб’єктів 

цивільних правовідносин:  

-Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом 

померлою після спливу трьох років від дня закінчення воєнних дій.  

-Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових 

наслідків, які настають у разі смерті.  

-Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та 

по батькові.  

-Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища та власного імені.  

-Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, є малолітньою особою.  

-Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, є недієздатною особою.  

-Малолітня особа несе відповідальність за завдану нею шкоду. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо дієздатності неповнолітньої особи:  

-неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або 

іншими доходами;  

-неповнолітня особа може самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, що охороняються законом;  

-неповнолітня особа не може самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та 

розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку).  

-неповнолітня особа вчиняє всі правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або 

піклувальників.  

-неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або 

частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та 

піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.  

-за наявності достатніх підстав суд за заявою неповнолітньої особи може обмежити право 

цієї неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своєю стипендією.  

-порядок обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи встановлюється Цивільним 

кодексом України. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо повної цивільної дієздатності неповнолітньої 

особи:  

-Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла повноліття.  

-У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної 

цивільної дієздатності з подання заяви про реєстрації шлюбу.  

-У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна 

цивільна дієздатність не зберігається.  

-Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти 

років і працює за трудовим договором,  

-Повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, яка записана матір'ю 

або батьком дитини, лише якщо у цієї неповнолітньої особи немає батьків.  

-Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування 

за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника.  

-Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та 

обов'язки. 



  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи:  

-Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона вживає токсичні 

речовини, витрачаючи на це значну частину місячного доходу.  

-Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти всі 

правочини, крім тих, що стосуються нерухомого майна.  

-Одержання пенсії особи, цивільна дієздатність якої обмежена, здійснюються 

піклувальником.  

-Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої 

обмежена, розпоряджатися своїм заробітком.  

-Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за шкоду, що 

завдана нею іншій особі.  

-У разі припинення вживання фізичною особою спиртних напоїв, орган опіки і піклування 

поновлює її цивільну дієздатність.  

-Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення органу 

опіки та піклування про поновлення цивільної дієздатності. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною:  

-Порядок визнання фізичної особи недієздатною встановлюється Цивільним кодексом 

України.  

-Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде 

встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави, 

фізична особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від 

заявника її відшкодування.  

-Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду 

про це.  

-Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору 

або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та 

інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого 

вона визнається недієздатною.  

-Над недієздатною фізичною особою встановлюється піклування.  

-Недієздатна фізична особа має право вчиняти дрібні побутові правочини.  

-Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її піклувальник. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо оголошення фізичної особи померлою:  

-Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного 

проживання немає відомостей про місце її перебування протягом одного року.  

-Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо вона пропала безвісти за 

обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного 

нещасного випадку, і у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її 

перебування протягом трьох років.  

-За можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших 

обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, фізична 

особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебування протягом одного року після завершення роботи 

спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру.  

-Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом 

померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій.  

-Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають 

підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв'язку з воєнними 



діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.  

-Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється Цивільним кодексом 

України.  

-Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати 

протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо оголошення фізичної особи померлою:  

-Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного 

проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років.  

-Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо вона пропала безвісти за 

обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного 

нещасного випадку, і у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її 

перебування протягом трьох років.  

-За можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших 

обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, фізична 

особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебування протягом одного місяця після завершення роботи 

спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру.  

-Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом 

померлою після спливу двох років від дня початку воєнних дій.  

-Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, 

накладає на нього заборону відчуження.  

-Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, орган опіки і піклування за 

місцем перебування цієї особи скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою.  

-У разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена померлою, майно 

не повертається, його вартість не відшкодовується. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо фізичної особи - підприємця:  

-Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична 

особа з повною цивільною дієздатністю.  

-Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 

встановлюються законом.  

-Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою.  

-Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши 

відповідні договори, вона має право оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є 

підприємцем.  

-Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою 

діяльністю, лише своїм майном, яке використовується у підприємницькій діяльності.  

-Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із здійсненням 

нею підприємницької діяльності, може бути визнана непідприємцем у порядку, 

встановленому законом.  

-Якщо фізична особа - підприємець визнана недієздатною орган опіки та піклування може 

прийняти рішення про скасування статусу підприємця у цієї фізичної особи. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:  

-Суд встановлює опіку над малолітньою особою, якщо при розгляді справи буде 

встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає опікуна за поданням 

органу опіки та піклування.  

-Суд встановлює піклування над неповнолітньою особою, якщо при розгляді справи буде 

встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає піклувальника за 



поданням органу опіки та піклування.  

-Орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над 

неповнолітньою особою у всіх випадках.  

-Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує 

опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.  

-Опікуном або піклувальником може бути лише юридична особа з повною цивільною 

дієздатністю.  

-Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за письмовою 

заявою її батьків.  

-При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для 

неповнолітньої особи враховується бажання батьків підопічного. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:  

-Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок 

виплати встановлюються органом опіки та піклування.  

-Якщо у особи, над якою встановлено опіку, є майно, що знаходиться в іншій місцевості, 

опіка над цим майном встановлюється судом за місцезнаходженням майна.  

-Орган опіки та піклування, якщо він призначив опікуна за заявою особи звільняє її від 

повноважень опікуна.  

-За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень 

піклувальника у разі порушення прав підопічного.  

-Опіка припиняється у разі передачі неповнолітньої особи на поруки.  

-Піклування припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років.  

-Піклування припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була 

визнана недієздатною. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо цивільної дієздатності фізичної особи  

-Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може 

керувати ними.  

-Цивільну дієздатність виникає одночасно з цивільною правоздатністю.  

-Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для 

себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання.  

-Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється ЦК України і може бути 

обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.  

-Особа може відмовитися від цивільної дієздатності.  

-Повна цивільна дієздатність виникає з народження.  

-Цивільна дієздатність припиняється по досягненні шістдесятирічного віку. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо фізичної особи:  

-Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.  

-Людина як учасник цивільних відносин вважається громадянином.  

-Людина як учасник цивільних відносин вважається особою.  

-Цивільна правоздатність – це здатність мати цивільні права та обов'язки.  

-Цивільна правоздатність виникає у момент народження.  

-Цивільна правоздатність виникає у момент досягнення чотирнадцяти років.  

-Цивільна правоздатність виникає у одночасно з цивільною дієздатністю. 

  

У яких відповідях правильно зазначено види цивільної дієздатності?  



-звужена.  

-неповна.  

-мінімальна.  

-фізична.  

-повна.  

-часткова.  

-максимальна. 

  

У яких відповідях правильно зазначено місце проживання фізичної особи у віці від десяти до 

чотирнадцяти років є:  

-місцезнаходження закладу охорони здоров’я, в якому вона лікується;  

-місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них;  

-місце проживання опікуна;  

-місце проживання піклувальника;  

-місцезнаходження установи в якій працюють батьки;  

-місцезнаходження навчального закладу, в якому вона проживає.  

-місце проживання діда і баби. 

  

У яких відповідях правильно зазначено, ким може визначатися у разі спору місце 

проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років:  

-нотаріусом;  

-органом опіки та піклування;  

-прокурором;  

-господарським судом;  

-органами РАЦСу.  

-судом.  

-органами внутрішніх справ. 

  

У яких відповідях правильно зазначені права, якими може наділятися фізична особа, яка не 

досягла чотирнадцяти років (малолітня особа)?  

-самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;  

-продавати нерухоме майно;  

-дарувати коштовності;  

-самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, 

внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку);  

-здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 

охороняються законом;  

-самостійно укладати договір оренди нежитлового приміщення.  

-самостійно укладати договір позички. 

  

У яких відповідях правильно зазначені права, якими може наділятися фізична особа у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа)?  

-самостійно вчиняти дрібні побутові правочини  

-самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, 

внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку)  

-самостійно укладати договір дарування нерухомого майна  

-здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 

охороняються законом  

-бути засновником повного товариства  



-самостійно укладати договір оренди транспортного засобу  

-самостійно укладати договір купівлі-продажу земельної ділянки 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо дієздатності малолітньої особи:  

-Малолітня особа має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.  

-Малолітня особа має право здійснювати особисті немайнові права на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.  

-Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.  

-Малолітня особа несе відповідальність зазаподіяну нею шкоду, якщо в неї немає батьків.  

-Малолітня особа може укладати договір позики, якщо сума договору не перевищує десять 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

-Малолітня особа може здійснювати майнові права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняються законом.  

-Малолітня особа має право самостійно вчиняти всі побутові правочини. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо цивільної відповідальності неповнолітньої 

особи:  

-Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею 

самостійно відповідно до закону.  

-Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за 

згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника.  

-Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову 

відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.  

-Неповнолітня особа не несе відповідальність особисто за порушення договору, укладеного 

нею самостійно відповідно до закону.  

-Неповнолітня особа особисто не несе відповідальність за порушення договору, укладеного 

за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника.  

-Якщо у неповнолітньої особи достатньо майна для відшкодування збитків, це не звільняє її 

батьків від відшкодування заподіяних неповнолітньою особою збитків.  

-Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно до 

Цивільного процесуального кодексу України. 

 

Вкажіть неправильні законодавчі положення щодо цивільної правоздатності фізичної особи:  

-Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки.  

-Фізична особа має усі особисті немайнові права, встановлені Конституцією України та ЦК 

України.  

-Фізична особа здатна мати усі майнові права, що встановлені законом.  

-Фізична особа здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин.  

-Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні 

права та обов'язки, є нікчемним.  

-Правочин може обмежити можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні 

права та обов'язки.  

-Правовий акт Президента України може обмежувати можливість фізичної особи мати не 

заборонені законом цивільні права та обов'язки, крім випадків, коли таке обмеження 

передбачено Конституцією України. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо опіки та піклування:  

-Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок 

виплати встановлюються органом опіки та піклування.  

-Якщо у особи, над якою встановлено опіку, є майно, що знаходиться в іншій місцевості, 



опіка над цим майном встановлюється судом за місцезнаходженням майна.  

-Орган опіки та піклування, якщо він призначив опікуна за заявою особи звільняє її від 

повноважень опікуна.  

-За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень 

піклувальника у разі порушення прав підопічного.  

-Опіка припиняється у разі передачі неповнолітньої особи на поруки.  

-Піклування припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років.  

-Піклування припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була 

визнана недієздатною. 

 

Піклування припиняється у разі:  

-досягнення фізичною особою повноліття;  

-досягнення фізичною особою пенсійного віку;  

-реєстрації припинення шлюбу неповнолітньою особою;  

-надання неповнолітній особі повної цивільної правоздатності;  

-надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  

-досягнення фізичною особою чотирнадцятирічного віку;  

-поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була 

обмежена. 

 

Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:  

-відмовитися від майнових прав підопічного;  

-відмовитися від майнових обов’язків підопічного;  

-видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;  

-видавати усні зобов’язання від імені органу опіки і піклування;  

-видавати письмові зобов’язання від імені органу опіки і піклування;  

-укладати договори від імені органу опіки і піклування.  

-укладати дрібні побутові правочини в інтересах підопічного. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною:  

-Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона досягла пенсійного віку і 

не може усвідомлювати значення своїх дій.  

-Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду 

про це.  

-Над недієздатною фізичною особою встановлюється піклування.  

-Недієздатна фізична особа має право вчиняти правочини, які вона усвідомлює.  

-Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах за загальним правилом 

вчиняє її піклувальник.  

-Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її піклувальник.  

-Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, 

встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою:  

-Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в 

місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.  

-Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється Цивільним кодексом 

України.  

-На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою орган опіки і 

піклування за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над 



ним опіку.  

-Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, погашає за рахунок її 

майна борги.  

-За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно 

відсутньою, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом 

зобов'язані утримувати.  

-Опіка над майном не припиняється навіть у разі появи фізичної особи, місце перебування 

якої було невідомим, до прийняття відповідного рішення органом опіки і піклування.  

-Якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, за заявою цієї особи 

суд оприлюднює рішення про визнання фізичної особи не безвісно відсутньою, а відсутньою 

з поважної причини. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо оголошення фізичної особи померлою:  

-Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного 

проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років.  

-Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом 

померлою після спливу двох років від дня початку воєнних дій.  

-Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, 

накладає на нього заборону відчуження.  

-Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, орган опіки і піклування за 

місцем перебування цієї особи скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою.  

-Незалежно від часу своєї появи фізична особа, яка була оголошена померлою, має право 

вимагати від особи, яка володіє її майном, повернення цього майна.  

-У разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена померлою, майно 

не повертається, його вартість не відшкодовується.  

-Якщо майно фізичної особи, яка була оголошена померлою і з'явилася, перейшло у 

власність територіальної громади і було реалізоване ними, цій особі повертається сума в 

розмірі десяти мінімальних заробітних плат. 

 

Фізична особа може бути оголошена померлою:  

-якщо у місті її постійного проживання немає відомостей про її місце перебування протягом 

одного року;  

-якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, і немає відомостей про 

місцеперебування цієї особи протягом 6 місяців;  

-якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, і немає відомостей про 

місцеперебування цієї особи протягом 1 року;  

-якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю, і немає відомостей про 

місцеперебування цієї особи протягом 3 років;  

-якщо особа страждає на хронічний, стійкий психічний розлад;  

-після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, якщо особа пропала безвісти у 

зв'язку з воєнними діями.  

-якщо особа досягла 100 років. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною:  

-Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного 

психічного розладу зловживає алкогольними напоями.  

-Якщо суд задоволить заяву про визнання особи недієздатною, ця фізична особа після 

видужання має право вимагати від заявника відшкодування моральної шкоди.  

-Фізична особа визнається недієздатною з моменту оголошення рішенням суду про це.  

-Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним правочину, суд 

може визнати у своєму рішенні цей правочин недійсним.  



-Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка.  

-Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину.  

-Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо визнання фізичної особи недієздатною:  

-Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона досягла пенсійного віку і 

не може усвідомлювати значення своїх дій.  

-Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду 

про це.  

-Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним договору, суд з 

урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного 

стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.  

-Над недієздатною фізичною особою встановлюється піклування.  

-Недієздатна фізична особа має право вчиняти правочини, які вона усвідомлює.  

-Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах за загальним правилом 

вчиняє її піклувальник.  

-Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, 

встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. 

 

Піклування припиняється у разі:  

-досягнення фізичною особою повноліття;  

-реєстрації припинення шлюбу неповнолітньою особою;  

-реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;  

-надання неповнолітній особі повної цивільної правоздатності;  

-надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;  

-досягнення фізичною особою чотирнадцятирічного віку;  

-бажання заняття підприємницькою діяльністю; 

  

Виберіть правильні законодавчі положення щодо зміни тривалості позовної давності:  

-позовна давність встановлюється завжди тільки в договорі посвідченому нотаріально;  

-позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін;  

-сторони, при бажанні збільшити тривалість позовної давності можуть укласти або письмову 

або усну домовленість;  

-за домовленістю сторін порядок обчислення позовної давності може бути змінено;  

-збільшення тривалості позовної давності в жодному випадку не допускається. 

  

До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність:  

-3 роки;  

-10 років;  

-5 років;  

-1 рік;  

-2 роки. 

  

До вимог про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової 

інформації застосовується позовна давність:  

-3 роки;  

-10 років;  

-5 років;  



-1 рік;  

-2 роки. 

  

Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня 

строку, вважаються такими, що здані:  

-несвоєчасно;  

-із пропуском встановленого строку;  

-із запізненням;  

-своєчасно;  

-завчасно. 

  

Якщо строк довіреності не встановлений, вона:  

-є чинною 1 рік;  

-зберігає чинність до припинення її дії;  

-є нікчемною;  

-є незаконною;  

-зберігає чинність до припинення її дії, але не більше 3 роки. 

  

Зазначте неправильно вказану підставу припинення представництва за довіреністю?  

-зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність;  

-обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність;  

-смерті особи, яка видала довіреність;  

-оголошення особи, яка видала довіреність померлою;  

-визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою. 

  

Виберіть правильні законодавчі положення щодо зміни тривалості позовної давності:  

-позовна давність встановлюється завжди тільки в договорі посвідченому нотаріально;  

-позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін;  

-сторони, при бажанні збільшити тривалість позовної давності можуть укласти або письмову 

або усну домовленість;  

-за домовленістю сторін порядок обчислення позовної давності може бути змінено;  

-збільшення тривалості позовної давності в жодному випадку не допускається. 

  

Особа, яка вчиняє правочин, повинна:  

-бути громадянином України;  

-мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;  

-бути здоровою;  

-мати при собі паспорт;  

-бути суб’єктом підприємницької діяльності. 

  

Недійсний правочин  

-не створює жодних правових наслідків;  

-не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю;  

-створює правові наслідки лише для осіб, які його вчинили;  

-припиняє права та обов’язки особи, яка його вчинила;  

-припиняє лише обов’язки особи, яка його вчинила. 



  

У разі недійсності правочину:  

-усе отримане сторонами стягується в користь держави або територіальної громади;  

-кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на 

виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати 

вартість того, що одержано;  

-кожна із сторін зобов'язана відшкодувати другій стороні заподіяну шкоду;  

-боржник зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду кредитору;  

-усе отримане сторонами стягується судом в користь територіальної громади. 

  

Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами):  

-не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних 

дітей;  

-повинен укладатись у письмовій формі;  

-не може укладатися без дозволу органів місцевого самоврядування;  

-повинен укладатись у письмовій формі і посвідчуватись нотаріусом;  

-не може вчинятися самостійно. 

  

Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися правочин 

власноручно, то:  

-правочин підписує нотаріус;  

-правочин підписує реєстратор правочинів;  

-за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа;  

-за її дорученням текст правочину підписує нотаріус;  

-за її дорученням текст правочину підписує нотаріус або сільський (селищний, міський) 

голова. 

  

Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії):  

-підлягає анулюванню;  

-може бути визнаний судом недійсним;  

-є нікчемним;  

-визнається недійсним за позовом органу ліцензування;  

-вважається неукладеним. 

  

У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього 

правочину такий правочин:  

-є незаконним;  

-є нікчемним;  

-може бути визнаний недійсним судом;  

-є фіктивним;  

-підлягає обов’язковій реєстрації. 

  

Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, 

вважається схваленим її батьками (усиновлювачами) (одним із батьків, з ким вона проживає) 

або опікуном:  

-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензії 

другій стороні;  

-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом трьох місяців не заявили претензії 

другій стороні;  



-якщо ці особи не знали і не могли знати про його вчинення;  

-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного року не заявили претензії 

другій стороні;  

-якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, не звернулися у суд про визнання його 

недійсним. 

  

Недійсність окремої частини правочину:  

-має наслідком недійсність інших його частин;  

-не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому, якщо можна 

припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини;  

-є підставою для визнання правочину недійсним;  

-не має наслідком недійсності інших його частин і правочину в цілому;  

-має наслідком недійсність правочину в цілому. 

  

Фіктивним є правочин:  

-який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим 

правочином;  

-який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили;  

-який вчинено в усній формі;  

-який вчинено в результаті обману;  

-який вчинено сторонами під умовою. 

  

Удаваним є правочин:  

-який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили;  

-який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим 

правочином;  

-який вчинено під впливом помилки;  

-який вчинено під впливом обману;  

-який вчинений недієздатною особою. 

  

Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, 

то:  

-такий правочин є нікчемним;  

-такий правочин вважається неукладеним;  

-такий правочин визнається нікчемним;  

-такий правочин може бути визнаний судом недійсним;  

-такий правочин повинен бути розірваний. 

  

Особа, яка вчиняє правочин, повинна:  

-бути громадянином України;  

-бути повнолітньою;  

-мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;  

-бути здоровою;  

-мати при собі документ у якому вказана адреса її місця проживання. 

  

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у ___:  

-3 роки  

-2 роки  



-5 років  

-1 рік  

-70 років. 

  

У якому із перелічених варіантів неправильно зазначено випадок коли перебіг позовної 

давності зупиняється:  

-якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов 

подія (непереборна сила);  

-у разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на підставах, встановлених 

законом;  

-якщо позивач або відповідач перебуває на лікуванні у закладі охорони здоров’я;  

-у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні 

відносини;  

-якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших 

створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. 

  

У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за 

довіреністю:  

-закінчення строку довіреності;  

-скасування довіреності особою, яка її видала;  

-відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;  

-припинення юридичної особи, яка видала довіреність;  

-спливу позовної давності. 

  

У якій із відповідей неправильно вказано підставу припинення представництва за 

довіреністю:  

-зупинення господарської діяльності юридичної особи, якій видана довіреність;  

-смерті особи, яка видала довіреність;  

-оголошення особи, яка видала довіреність померлою;  

-визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною або безвісно відсутньою;  

-обмеження цивільної дієздатності особи, яка видала довіреність. 

  

Представник може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, 

якщо  

-це встановлено актом цивільного законодавства;  

-це встановлено договором між особою, яку представляють, і третьою особою;  

-лише щодо вчинення договорів купівлі-продажі;  

-представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє;  

-представник з певних причин не може виконати повноваження особисто. 

  

Представник не може вчиняти правочин  

-який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він 

представляє;  

-щодо нерухомого майна довірителя;  

-від імені особи, яку він представляє, в інтересах цієї особи або в інтересах іншої особи;  

-щодо управління об’єктами інтелектуальної власності;  

-який укладається у нотаріальній формі і підлягає реєстрації. 



  

До вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману, 

застосовується позовна давність у:  

-3 роки;  

-10 років;  

-5 років;  

-1 рік;  

-2 роки 

  

До вимог про застосування наслідків нікчемного правочину застосовується позовна давність 

у:  

-3 роки;  

-10 років;  

-5 років;  

-1 рік;  

-2 роки 

  

До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність:  

-3 роки;  

-10 років;  

-5 років;  

-1 рік;  

-2 роки 

  

До вимог про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової 

інформації застосовується позовна давність:  

-3 роки;  

-10 років;  

-5 років;  

-1 рік;  

-2 роки. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: ―(*строк*) - 

це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне 

значення‖? 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: ―(*термін*) - 

це певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне 

значення‖? 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Позовна 

давність – це (*строк*), у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист 

свого цивільного права або інтересу. 

  

Перебіг позовної давності зупиняється у разі вчиненням особою дії, що свідчить про 

визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.  



-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: ―(*позовна 

давність*) - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист 

свого цивільного права або інтересу‖? 

  

Вставте цифру у наступне положення Цивільного кодексу України: Загальна позовна 

давність встановлюється тривалістю у (*3*) роки. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*нікчемна*) 

довіреність – це довіреність, у якій не вказана дата її вчинення. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*представництво*) – це правовідношення, в якому одна сторона зобов’язана або має право 

вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*довіреність*) – це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*передоручення*) – це юридично значима дія представника, в силу якої його права як 

представника переходять до іншої особи. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Опікун є 

законним представником (*малолітньої особи*). 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

Представник може передати свої повноваження, якщо право передоручення передбачено 

(*договором*) або (*законом*). 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його (*внутрішній волі*). 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Правочин, 

який порушує публічний порядок є (*нікчемним*). 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Якщо строк 

довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до (*припинення*) її дії. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Письмові 



заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку, 

вважаються такими, що здані (*своєчасно*). 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Особа, яка 

вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної (*дієздатності*) . 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Якщо особа, 

яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий 

правочин може бути визнаний судом (*недійсним*). 

  

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він 

не визнаний судом недійсним.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності інших його частин і 

правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення 

до нього недійсної частини.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Правочин, який порушує публічний порядок, є недійсним.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Представником є особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, 

уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або 

має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки 

особи, яку він представляє.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину не допускається.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 



  

Представництво за довіреністю припиняється у разі припинення юридичної особи, яка 

видала довіреність  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Терміном є певний період у часі, зі спливом 

якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа:  

-особа довідалася про порушення свого права  

-особа могла довідатися про порушення свого права  

-особа довідалася або могла довідатися про особу, яка його порушила  

-подала позов  

-забрала позов  

-звернулася до суду  

-звернулася до боржника 

  

Видами позовної давності є:  

-загальна  

-спеціальна  

-набувальна  

-особлива  

-надзвичайна  

-персональна  

-світова 

  

Виберіть правильні законодавчі положення які стосуються визначення строку:  

-строк визначається роками;  

-строк визначається місяцями;  

-строк визначається годинами;  

-строк визначається календарною датою;  

-строк визначається подією, яка має неминуче настати;  

-строк визначається фактичною подією;  

-строк визначається будь якою подією. 

  

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:  

-про розірвання договору дарування;  

-про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного 

права купівлі частки у праві спільної часткової власності;  

-про оскарження дій виконавця заповіту;  

-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-про оскарження дій опікуна;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-у зв’язку з недійсністю договору. 



  

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:  

-про розірвання договору дарування;  

-про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного 

права купівлі частки у праві спільної часткової власності;  

-у зв'язку з недоліками проданого товару;  

-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-про оскарження дій опікуна;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-у зв’язку з недійсністю договору. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення, які стосуються позовної давності:  

-заміна сторони у зобов’язанні є підставою зміни порядку обчислення позовної давності;  

-позовна давність обчислюється лише у спосіб визначений сторонами в договорі;  

-позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, 

передбаченими ЦК України;  

-заміна сторін у зобов’язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності;  

-залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності;  

-якщо судом винесено ухвалу про залишення позову без розгляду перебіг позовної давності 

зупиняється;  

-сплив позовної давності щодо основної вимоги не означає спливу позовної давності і щодо 

додаткової. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення, які стосуються позовної давності:  

-заміна сторони у зобов’язанні є підставою зміни порядку обчислення позовної давності;  

-позовна давність обчислюється за загальними правилами визначеними договором сторін;  

-позовна давність переривається у випадку пред’явлення особою позову до одного із кількох 

боржників;  

-позовна давність переривається у випадку пред’явлення особою позову, якщо предметом 

позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач;  

-якщо судом винесено ухвалу про залишення позову без розгляду перебіг позовної давності 

зупиняється;  

-у разі залишення судом без розгляду позову, пред’явленого у кримінальному процесі, якщо 

частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість місяців, вона подовжується до шести 

місяців;  

-сплив позовної давності щодо основної вимоги не означає спливу позовної давності і щодо 

додаткової. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо закінчення строку:  

-строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку;  

-строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку;  

-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням;  

-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює чотирнадцяти дням;  

-строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число тридцятий день відповідного 

місяця строку;  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені роками;  

-відлік кварталів ведеться за порами року. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо закінчення строку:  



-якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає 

відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця;  

-строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку;  

-якщо останній день строку припадає на вихідний день, що визначений відповідно до закону 

у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день;  

-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює чотирнадцяти дням;  

-строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число тридцятий день відповідного 

місяця строку;  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені роками;  

-відлік кварталів ведеться за порами року. 

  

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:  

-про стягнення неустойки (штрафу, пені);  

-про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації;  

-у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти;  

-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-про оскарження дій опікуна;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-у зв’язку з недійсністю договору. 

  

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:  

-про розірвання договору дарування;  

-про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації;  

-у зв'язку з недоліками проданого товару;  

-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-про оскарження дій опікуна;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-у зв’язку з недійсністю договору. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо початку перебігу позовної давності:  

-перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася про порушення свого 

права;  

-перебіг позовної давності починається від дня, коли особа могла довідатися про порушення 

свого права;  

-перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під 

впливом насильства, починається від дня припинення насильства;  

-у разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність 

починається від дня, коли особа довідалася про особу порушника;  

-перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину 

починається від дня його укладення;  

-перебіг позовної давності за всіма вимогами починається з початку року, наступного за 

роком, в якому мало місце порушення права чи інтересу;  

-перебіг позовної давності за всіма вимогами про починається від дня, коли відбулося 

порушення. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо початку перебігу позовної давності:  

-перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася про особу, яка 

порушила її право;  

-за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі 



спливом строку виконання;  

-за регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання 

основного зобов'язання;  

-у разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність 

починається від дня, коли особа довідалася про особу порушника;  

-перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину 

починається від дня його укладення;  

-перебіг позовної давності за всіма вимогами починається з початку року, наступного за 

роком, в якому мало місце порушення права чи інтересу;  

-перебіг позовної давності за всіма вимогами про починається від дня, коли відбулося 

порушення. 

  

Перебіг позовної давності зупиняється:  

-якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов 

подія (непереборна сила);  

-якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України, що переведені на 

воєнний стан;  

-якщо позивач або відповідач перебуває в інших створених відповідно до закону військових 

формуваннях, що переведені на воєнний стан;  

-якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України, що не переведені на 

воєнний стан;  

-якщо боржник вчинив дії, що свідчать про визнання боргу;  

-якщо пред’явлено позов;  

-у разі відстрочення виконання зобов'язання на підставах, встановлених боржником. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо наслідків спливу позовної давності:  

-особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати 

повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної 

давності;  

-заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду 

незалежно від спливу позовної давності;  

-позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до 

винесення ним рішення;  

-особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, має право вимагати 

повернення виконаного, якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної 

давності;  

-позовна давність застосовується судом у всіх випадках;  

-заява про захист цивільного права або інтересу не приймається судом до розгляду після 

спливу позовної давності;  

-сплив позовної давності не має жодного правового наслідку. 

  

Позовна давність не поширюється:  

-на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;  

-на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим 

майном, у тому числі такими, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого 

майна, включаючи електроенергію;  

-на вимогу власника або іншої особи про витребування майна з чужого незаконного 

володіння;  

-на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової 

виплати (страхового відшкодування);  



-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-у зв’язку з недійсністю договору. 

  

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це :  

-замісника;  

-відомих їй третіх осіб;  

-відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність;  

-представника;  

-відомих їй третіх осіб, для яких була видана довіреність;  

-опікуна;  

-малолітню особу. 

  

Представництво за довіреністю припиняється у разі:  

-смерті особи, яка видала довіреність;  

-смерті особи, якій видана довіреність;  

-закінчення строку довіреності;  

-скасування довіреності третьою особою;  

-безвідкличної довіреності на певний час;  

-якщо дії були безвідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків 

особі, яку він представляє;  

-закінчення річного терміну її дії. 

  

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо:  

-його зміст зафіксований виключно в одному документі;  

-якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого 

технічного засобу зв'язку;  

-його зміст зафіксований виключно на бланку встановленої форми з відповідним ступенем 

захисту;  

-він підписаний стороною (сторонами);  

-він підписаний стороною (сторонами) у присутності не манш, як двох свідків;  

-його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими 

обмінялися сторони;  

-він підписаний стороною (сторонами) і ці підписи скріплені печатками. 

  

Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала 

значення своїх дій та (або) не могла керувати ними:  

-є нікчемним;  

-може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи;  

-визнається судом недійсним за позовом цієї особи;  

-може бути визнаний судом дійсним за позовом другої сторони правочину;  

-в разі смерті особи, яка уклала цей правочин може бути визнаний недійсним за позовом 

осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені;  

-визнається судом недійсним;  

-є фіктивним. 

  

Згідно ст.209 ЦК України нотаріальне посвідчення правочину може здійснюватися:  

-виключно державним нотаріусом;  

-нотаріусом;  



-адміністратором Державного реєстру правочинів;  

-начальником управління юстиції АРК, області, м.Києва чи Севастополя;  

-виключно приватним нотаріусом;  

-посадовою особою міського (районного) РАЦСу.  

-іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої 

нотаріальної дії. 

  

Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок  

-якщо він був спрямований на порушення нормативно-правових актів;  

-якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і 

громадянина;  

-якщо він вчинений керівником політичної партії;  

-якщо він не був вчинений у нотаріальній формі;  

-якщо він був вчинений особою за межами її дієздатності;  

-якщо він був вчинений недієздатною особою;  

-якщо він був спрямований на знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, 

держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. 

  

Які із названих правочинів є нікчемними:  

-правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала 

значення своїх дій та (або) не могла керувати ними;  

-правочин, який вчинила фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її 

цивільної дієздатності без згоди піклувальника;  

-правочин, який неповнолітня особа вчинила за межами її цивільної дієздатності без згоди 

батьків (усиновлювачів), піклувальника;  

-правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності не 

схвалений її батьками;  

-будь-який правочин батьків, вчинений без дозволу органу опіки та піклування;  

-правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії);  

-правочин, який порушує публічний порядок. 

  

Які із названих правочинів є нікчемними;  

-правочин, який порушує публічний порядок;  

-правочин, який вчинено неповнолітною особою без дозволу батьків;  

-правочин, який вчинено неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності;  

-правочин, який вчинено недієздатною особою;  

-правочин, який вчинено малолітньою особою;  

-правочин, який вчинено юридичною особою;  

-усні правочини. 

  

Які із названих правочинів є нікчемними;  

-правочин, який порушує публічний порядок;  

-правочин, який вчинено неповнолітною особою без дозволу батьків;  

-правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності схвалений 

батьками;  

-правочин, який вчинено недієздатною особою;  

-правочин, який вчинено малолітньою особою;  

-правочин, який вчинено юридичною особою;  

-договір укладений учасниками господарських відносин (господарське зобов'язання), що не 



відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави 

і суспільства. 

  

Згідно із ст.230 ЦК України обман при вчиненні правочину має місце якщо:  

-якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину;  

-якщо особа, яка вчинила правочин помилилася щодо обставин, які мають істотне значення;  

-якщо правочин вчиненно проти її справжньої волі;  

-якщо правочин вчинено внаслідок зловмисної домовленості сторін;  

-якщо правочин вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з 

другою стороною;  

-якщо правочин нікчемний;  

-якщо сторона замовчує існування обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину. 

  

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа:  

-довідалася про порушення свого права  

-могла довідатися про порушення свого права  

-довідалася або могла довідатися про особу, яка його порушила  

-подала позов  

-забрала позов  

-звернулася до суду  

-звернулася до боржника 

  

Виберіть правильні законодавчі положення які стосуються визначення строку:  

-строк визначається роками;  

-строк визначається місяцями;  

-строк визначається годинами;  

-строк визначається календарною датою;  

-строк визначається подією, яка має неминуче настати;  

-строк визначається фактичною подією;  

-строк визначається будь якою подією. 

  

Зміна тривалості позовної давності:  

-може бути збільшена за домовленістю сторін;  

-договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі;  

-позовна давність, встановлена законом не може бути скорочена за домовленістю сторін;  

-не допускається;  

-може бути встановлена лише в рішенні суду;  

-договір про збільшення позовної давності укладається у будь якій формі не забороненій 

законом;  

-позовна давність, встановлена законом може бути скорочена за домовленістю сторін. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо закінчення строку:  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені місяцями;  

-строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число тридцятий день відповідного 

місяця строку;  

-відлік кварталів ведеться з початку року;  

-відлік кварталів ведеться за порами року  

-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням;  



-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює чотирнадцяти дням;  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені роками. 

  

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:  

-про стягнення неустойки (штрафу, пені);  

-про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації;  

-про оскарження дій виконавця заповіту;  

-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-про оскарження дій опікуна;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-про відшкодування шкоди. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення, які стосуються позовної давності:  

-Заміна сторони у зобов’язанні є підставою зміни порядку обчислення позовної давності;  

-Позовна давність обчислюється лише у спосіб визначений сторонами в договорі;  

-позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, 

передбаченими ЦК України;  

-заміна сторін у зобов’язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності;  

-залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності;  

-якщо судом винесено ухвалу про залишення позову без розгляду перебіг позовної давності 

зупиняється;  

-сплив позовної давності щодо основної вимоги не означає спливу позовної давності і щодо 

додаткової. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо закінчення строку:  

-строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку;  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені місяцями;  

-відлік кварталів ведеться з початку року;  

-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює чотирнадцяти дням;  

-строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число тридцятий день відповідного 

місяця строку;  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені роками;  

-відлік кварталів ведеться за порами року. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо закінчення строку:  

-строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку;  

-якщо останній день строку припадає на вихідний день, що визначений відповідно до закону 

у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день;  

-якщо останній день строку припадає на інший неробочий день, що визначений відповідно 

до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день;  

-строк, що визначений у півмісяця, дорівнює чотирнадцяти дням;  

-строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число тридцятий день відповідного 

місяця строку;  

-до строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені роками;  

-відлік кварталів ведеться за порами року. 



  

Виберіть правильні відповіді щодо початку перебігу позовної давності:  

-перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася про особу, яка 

порушила її право;  

-за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі 

спливом строку виконання;  

-у разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність 

починається від дня досягнення нею повноліття;  

-у разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність 

починається від дня, коли особа довідалася про особу порушника;  

-перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину 

починається від дня його укладення;  

-перебіг позовної давності за всіма вимогами починається з початку року, наступного за 

роком, в якому мало місце порушення права чи інтересу;  

-перебіг позовної давності за всіма вимогами про починається від дня, коли відбулося 

порушення. 

  

Перебіг позовної давності зупиняється:  

-якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов 

подія (непереборна сила);  

-якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України, що переведені на 

воєнний стан;  

-якщо позивач або відповідач перебуває в інших створених відповідно до закону військових 

формуваннях, що переведені на воєнний стан;  

-якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України, що не переведені на 

воєнний стан;  

-якщо боржник вчинив дії, що свідчать про визнання боргу;  

-якщо пред’явлено позов;  

-у разі відстрочення виконання зобов'язання на підставах, встановлених боржником. 

  

Виберіть правильні відповіді щодо наслідків спливу позовної давності:  

-позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до 

винесення ним рішення;  

-сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для 

відмови у позові;  

-якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право 

підлягає захисту;  

-особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, має право вимагати 

повернення виконаного, якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної 

давності;  

-позовна давність застосовується судом у всіх випадках;  

-заява про захист цивільного права або інтересу не приймається судом до розгляду після 

спливу позовної давності;  

-сплив позовної давності не має жодного правового наслідку. 

  

Позовна давність не поширюється:  

-на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, 

встановлених законом;  

-на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;  

-на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової 

виплати (страхового відшкодування);  



-про стягнення податків та інших загальнообов’язкових платежів;  

-про оскарження дій опікуна;  

-у зв’язку зі зберіганням товару;  

-у зв’язку з недійсністю договору. 

 

Зміна тривалості позовної давності:  

-може бути збільшена за домовленістю сторін;  

-договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі;  

-позовна давність, встановлена законом не може бути скорочена за домовленістю сторін;  

-не допускається;  

-може бути встановлена лише в рішенні суду;  

-договір про збільшення позовної давності укладається у будь якій формі не забороненій 

законом;  

-позовна давність, встановлена законом може бути скорочена за домовленістю сторін. 

  

Майном як особливим об’єктом цивільних прав вважаються:  

-права інтелектуальної власності;  

-майнові обов’язки;  

-дії;  

-послуги;  

-результати творчої діяльності. 

  

Підприємство як єдиний майновий комплекс є:  

-сукупністю рухомих та нерухомих речей:  

-основними та оборотними коштами;  

-майновою основою господарювання;  

-нерухомістю;  

-суб’єктом господарювання. 

  

Оберіть правильне законодавче положення:  

-права за ордерним цінним паером передаються шляхом його вручення;  

-пайовий цінний папір посвідчує право власника на розпорядження майном, вказаним у 

ньому;  

-для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо 

вручення цінного паперу цій особі.  

-права, посвідчені цінним папером, можуть належати особі, визначеній емітентом;  

-володілець незаконно виготовленого цінного паперу не має права пред’явити особі, яка 

передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання. 

  

У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: 

―____________ - це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має 

юридичне значення‖?  

-термін;  

-строк;  

-подія;  

-момент;  

-позовна давність. 



  

Оберіть правильне законодавче положення:  

-права за ордерним цінним паером передаються шляхом його вручення;  

-пайовий цінний папір посвідчує право власника на розпорядження майном, вказаним у 

ньому;  

-для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо 

вручення цінного паперу цій особі.  

-права, посвідчені цінним папером, можуть належати особі, визначеній емітентом;  

-володілець незаконно виготовленого цінного паперу не має права пред’явити особі, яка 

передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання. 

  

Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:  

-добросовісному володільцю;  

-пред’явникові цінного паперу;  

-біржовому брокеру;  

-легітимованій особі;  

-особі, визначеній емітентом. 

  

Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються:  

-в порядку, встановленому для відступлення права вимоги;  

-в порядку, встановленому для відчуження права власності;  

-простим врученням;  

-через реєстратора власників іменних цінних паперів;  

-в порядку, визначеному власником іменного цінного паперу. 

  

Оберіть правильне законодавче положення:  

-річ, призначена для обслуговування іншої речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є 

складовою її частиною;  

-приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлене договором або законом;  

-продукція, плоди та доходи належать володільцю речі;  

-речі, визначені індивідуальними ознаками, є неспоживними;  

-тварини є особливим суб’єктом цивільних прав. 

  

Відповідно до чинного законодавства в Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи 

цінних паперів:  

-заставні цінні папери;  

-похідні цінні папери;  

-цінні папери – титули власності;  

-приватні цінні папери;  

-інвестиційні цінні папери. 

  

Оберіть правильне законодавче положення:  

-при переході права на річ її складові частини підлягають відокремленню;  

-річ, що має лише родові ознаки, є споживною;  

-при переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню;  

-режим нерухомої речі може бути поширений за домовленістю сторін на інші речі, права на 

які підлягають державній реєстрації;  

-тварини є особливим суб’єктом цивільних прав. 



  

Які із зазначених об’єктів є обмеженими в цивільному обороті:  

-тварина;  

-газовий пістолет;  

-повітря;  

-картина Леонардо да Вінчі.  

-єдиний майновий комплекс підприємства. 

  

Річ є визначеною індивідуальними ознаками:  

-якщо права на неї підлягають державній реєстрації;  

-якщо вона розташована на земельній ділянці і її переміщення є неможливим без знецінення 

та зміни їх призначення;  

-якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що відрізняють її з-поміж інших 

однорідних речей;  

-яка призначена для обслуговування іншої речі;  

-яка немає собі подібних серед інших речей матеріального світу. 

  

Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення:  

-нотаріального посвідчення факту передачі;  

-передавального напису (індосаменту);  

-відступлення права власності (цесії);  

-укладення договору про відступлення прав;  

-нотаріального протесту. 

  

Цінні папери можуть існувати:  

-в матеріальній формі;  

-в докуменарній чи бездокументарній формі відповідно до закону;  

-виключно в документарній формі;  

-виключно у письмовій формі;  

-у формі обраній емітентом за погодженням з ДКЦПФР. 

  

Яку групу цінних закріплено у Цивільному кодексі України?:  

-державні цінні папери;  

-товаророзпорядчі цінні папери;  

-документарні цінні папери;  

-цінні папери приватних корпорацій;  

-іноземні цінні папери. 

  

Яку групу цінних закріплено у Цивільному кодексі України:  

-боргові цінні папери;  

-цінні папери, пов’язані з нерухомістю;  

-муніципальні цінні папери;  

-майнові цінні папери;  

-грошові цінні папери; 

  

Відповідно до Цивільного кодексу України, при переході права на річ її складові частини:  

-можуть бути окремим об’єктом цивільних прав;  

-не підлягають відокремленню;  



-слідують за головною річчю, якщо інше не встановлено договором;  

-можуть бути відокремлені у випадках, прямо передбачених законом;  

-не можуть відокремлюватися, крім випадків, передбачених законом. 

  

Підприємство як єдиний майновий комплекс є:  

-рухомою річчю;  

-нерухомістю;  

-неспоживною річчю;  

-суб’єктом цивільних прав;  

-майновим правом особливого роду. 

  

Відмова у державній реєстрації права на нерухомість:  

-може бути оскаржена до суду;  

-не підлягає оскарженню;  

-підлягає засвідченню у нотаріуса;  

-може бути оскаржена до БТІ;  

-може бути оскаржена до виконавчого комітету місцевої ради. 

  

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна 

внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають 

державній реєстрації.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Відмова у державній реєстрації права на нерухомість, ухилення від реєстрації, відмова від 

надання інформації про реєстрацію не можуть бути оскаржені до суду.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Подільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Річ, що має лише родові ознаки, є незамінною.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє 

існувати у первісному вигляді.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 



  

Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею спільним 

призначенням, є її приналежністю.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають 

перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Виберіть і вставте потрібне слово у наведеному законодавчому положенні: Тварини є 

особливим об’єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим (*речі*), крім 

випадків, встановлених законом. 

  

Вставте пропущені два слова у наступному визначенні: Вексель - цінний папір, який 

посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ (*третій особі*) 

сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя 

(векселедержателю). 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: (*цінний 

папір*) – це документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його 

розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його 

розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим 

особам. 

  

Оберіть правильні законодавчі положення щодо виконання за цінним папером:  

-володілець підробленого цінного паперу має право пред’явити особі, яка передала йому 

папір, вимогу про належне виконання зобов’язання, посвідченого цим папером;  

-відмова від виконання зобов’язання, посвідченого цінним папером, є недійсною;  

-особа, що випустила цінний папір та особи, що індосували його, відповідають перед його 

законним володільцем солідарно;  

-особа, що випустила цінний папір, у разі його передачі не відповідає перед законним 

володільцем цінного паперу;  

-володілець незаконно виготовленого цінного паперу не має права пред’явити особі, яка 

передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов’язання;  

-права, посвідчені іменним цінним папером, виконуються через реєстратора власників 

іменних цінних паперів;  

-вимоги, посвідчені борговим цінним папером, погашаються виключно грошовими коштами. 

  

Відповідно до Цивільного кодексу України, режим нерухомої речі може бути поширений 

законом на:  

-будівлі, споруди  

-земельні ділянки;  

-космічні об’єкти;  

-квартири в багатоквартирному будинку;  

-судна внутрішнього плавання;  



-майнові права, пов’язані з нерухомістю;  

-залізничний транспорт. 

  

Оберіть правильні законодавчі положення щодо передання прав за цінним папером:  

-права, посвідчені іменним цінним папером, переданню третім особам не підлягають;  

-права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення індосаменту;  

-особа, яка передає право за цінним папером, не відповідає за недійсність відповідної 

вимоги;  

-особа, що випустила цінний папір, у разі його передачі не відповідає перед законним 

володільцем цінного паперу;  

-особа, яка передає право за цінним папером, відповідає за невиконання відповідної вимоги з 

цінного паперу;  

-особа, яка передає право за цінним папером, відповідає лише за недійсність відповідної 

вимоги;  

-неемісійні цінні папери не підлягають переданню третім особам. 

  

Зазначте види облігацій, визначені у Законі «Про цінні папери та фондовий ринок»:  

-пайові;  

-привілейовані;  

-дисконтні;  

-цільові  

-грошові;  

-майнові;  

-відсоткові. 

  

Назвіть види цінних паперів передбачених Законом України ―Про цінні папери та фондовий 

ринок‖:  

-іпотечна облігація;  

-пайовий сертифікат;  

-заставна;  

-іпотечний вексель;  

-вексельне поручительство;  

-сертифікат фонду операцій з нерухомістю;  

-облігація НБУ. 

  

Виберіть і вставте пропущене у наступному визначенні: Цінним паперам є документ 

встановленої форми ...., що посвідчує......... і визначає ..........та передбачає виконання 

зобов’язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що 

випливають з цього документа, іншим особам:  

-право особи на цей документ;  

-з відповідними реквізитами;  

-взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником;  

-права держателя на участь в управлінні емітентом;  

-грошове або інше майнове право;  

-з відповідним ступенем захисту;  

-спосіб та порядок його передачі. 

  

Зміст особистого немайнового права становить:  

-можливість фізичної особи вільно визначати свою поведінку у сфері свого приватного 



життя.  

-можливість фізичної особи володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.  

-можливість фізичної особи володіти та розпоряджатися своїм майном.  

-можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері 

свого приватного життя.  

-можливість фізичної особи на власний розсуд визначати свою поведінку. 

  

Вкажіть вид особистих немайнових прав:  

-право на власність.  

-право на здійснення підприємницької діяльності.  

-право брати участь у загальних зборах товариства.  

-право на вихід.  

-право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. 

  

Вкажіть вид особистих немайнових прав:  

-право на власність.  

-право на повагу до гідності та честі.  

-право брати участь у загальних зборах товариства.  

-право на вихід.  

-право на здійснення підприємницької діяльності. 

  

Вкажіть вид особистих немайнових прав:  

-право на власність.  

-право на життя.  

-право брати участь у загальних зборах товариства.  

-право на вихід.  

-право на здійснення підприємницької діяльності. 

  

Вкажіть, з досягненням якого віку фізична особа має право на вибір лікаря та вибір методів 

лікування відповідно до його рекомендацій:  

-18 років.  

-12 років.  

-14 років.  

-21 року.  

-16 років. 

  

Право на свободу включає:  

-дозвіл щодо будь-яких форм фізичного чи психічного тиску на фізичну особу.  

-втягування особи до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних засобів.  

-право на спонукання особи до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних 

засобів.  

-заборону будь-яких форм фізичного чи психічного тиску на фізичну особу.  

-вчинення дій, що порушують право на свободу. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо особистого немайнового права:  

-фізична особа може відмовитися від особистих немайнових прав.  

-фізична особа не може бути позбавлена особистих немайнових прав.  

-право на спонукання особи до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних 



засобів.  

-фізична особа може бути позбавлена особистих немайнових прав.  

-особа може вчиняти дії, що порушують право на свободу.  

-фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав.  

-особисті немайнові права належать кожній фізичній особі за народженням або за законом. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо обмеження особистих немайнових прав 

фізичної особи:  

-фізична особа може відмовитися від особистих немайнових прав.  

-обмеження встановлених Конституцією України собтстих немайнових прав можливе лише у 

випадках встановлених Цивільним Кодексом та іншим законом.  

-обмеження встановлених Конституцією України можливе лише у випадках, передбачених 

нею.  

-фізична особа може бути позбавлена особистих немайнових прав.  

-особа може вчиняти дії, що обмежують особисті немайнові права інших осіб.  

-обмеження особистих немайнових прав, встановлених Цивільним кодексом та іншим 

законом, можливе лише у випадках, передбачених ними.  

-обмеження особистих немайнових прав, встановлених Цивільним кодексом та іншим 

законом, не допускається. 

  

Хто з перелічених осіб має право на спростування недостовірної інформації:  

-фізична особа, щодо якої та (або) членів її сім'ї поширено оціночні судження.  

-будь-які зацікавлені особи, крім членів сім'ї та близьких родичів.  

-члени сім'ї, близькі родичі та інші заінтересовані особи – щодо особи, яка померла.  

-фізична особа, майнові права якої порушено внаслідок поширення про неї, а не членів її сім'ї 

відповідної інформації.  

-будь-які зацікавлені особи.  

-будь-які особи, яким стала відома така інформація.  

-фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та 

(або) членів її сім'ї недостовірної інформації. 

  

Назвіть права фізичної особи, якщо її особисті немайнові права порушено у ЗМІ:  

-фізична особа має право на відповідь.  

-фізична особа має право на спростування недостовірної інформації у тому засобі масової 

інформації, в якому вона вважає за необхідне це вчинити.  

-спростування недостовірної інформації здійснюється у приватний спосіб.  

-фізична особа має право на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової 

інформації в порядку, встановленому законом.  

-спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була 

поширена.  

-спростування недостовірної інформації не є правом фізичної особи, чиї особисті немайнові 

права порушено.  

-фізична особа має право на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової 

інформації в порядку, встановленому установчими документами цього ЗМІ. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються права на життя:  

-стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи.  

-стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути 

проведена лише за згодою її опікуна, з додержанням вимог, встановлених законом.  

-стерилізація може відбутися лише за бажанням неповнолітньої фізичної особи, яка 



навається у спеціалізованому закладі охорони здоров’я.  

-стерилізація може відбутися за бажанням малолітньої фізичної особи, якщо ъъ родичы не 

заперечують проти такого.  

-стерилізація може відбутися на вимогу повнолітньої фізичної особи, обсяг дыэздатносты 

якої обмежено судом.  

-стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути 

проведена на вимогу її опікуна, з додержанням вимог, встановлених законом.  

-стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути 

проведена лише за згодою її опікуна, за будь яких умов. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються права на переривання вагітності:  

-Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує дванадцяти тижнів, може 

здійснюватися за бажанням жінки.  

-Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує двадцяти тижнів, може 

здійснюватися за бажанням жінки.  

-Штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до 

двадцяти двох тижнів.  

-У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути 

проведене при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів.  

-Штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від дванадцяти до 

двадцяти двох тижнів за умови письмової згоди неповнолітньої особи.  

-Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після дванадцяти тижнів 

вагітності, встановлюється законодавством.  

-Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після двадцяти тижнів вагітності, 

встановлюється законодавством. 

  

Вкажіть права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони 

здоров'я:  

-Право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника  

-Право покинути в будь який час заклад охорони здоров'я  

-Право на мирні зібрання  

-Право на допуск до неї нотаріуса та адвоката  

-Право на маніпуляційні процедури за бажанням особи  

-Право на допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного 

обряду.  

-Право на доступ до медичної літератури 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо особистого немайнового права  

-Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.  

-Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі виключно від народження  

-Особисті немайнові права фізичної особи передбачають можливість отримання економічної 

вигоди їх володільцю  

-Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту  

-Особисті немайнові права тісно пов'язані з особою набувача таких прав за договором  

-Особистими немайновими правами фізична особа володіє на період, встановлений 

договором чи законом  

-Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, Цивільним 

кодексом та іншим законом, не є вичерпним. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо здійснення особистих немайнових прав 



фізичною особою:  

-Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно.  

-Фізична особа здійснює особисті немайнові права через представника.  

- Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно, за виключенням права на 

сім’ю  

-В інтересах неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом 

здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні немайнові 

права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники.  

-В інтересах малолітніх, їхні немайнові права здійснюють відповідні виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування.  

- Малолітні особи самостійно здійснюють належні їм особисті немайнові права  

-Фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, 

спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових прав. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про спростування недостовірної інформації:  

-Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її 

поширила, не доведе протилежного.  

- Негативна інформація, поширена про особу, вважається достовірною, якщо особа, яка її 

поширила, не доведе протилежного.  

- Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка зацікавлена в її 

спростуванні  

-Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію.  

-Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх 

посадових (службових) обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює.  

- Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх 

посадових (службових) обов'язків, вважається будь яка особа, яка працює в цій установі.  

- Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична 

особа, цей документ має бути знищений публічно. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права на життя:  

-Фізична особа має право захищати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я іншої 

фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом.  

- Фізична особа має право захищати життя та здоров'я іншої фізичної особи від 

протиправних посягань лише засобами, встановленими в КК України.  

- Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися щодо неповнолітньої особи за 

вільною згодою її батьків.  

- Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися щодо малолітньої особи за вільною 

згодою її батьків та попереднього висновку органу опіки та піклування.  

-Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися щодо малолітньої особи за вільною 

згодою її батьків та за рішенням суду.  

-Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної 

фізичної особи за її вільною згодою.  

- Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя, крім 

випадків, встановлених в законі. 

  

Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності:  

- розпоряджаються ним на власний розсуд  

-володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними  

- користуються ним лише за згодою інших співвласників  

- володіють і користуються ним лише з дозволу інших співвласників  

- розпоряджаються ним, якщо проти цього не заперечують інші співвласники. 



  

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено:  

- на строк не більше 50 років;  

- на нетривалий строк;  

-на невизначений строк;  

- на строк не менше 50 років;  

- на строк не більше 99 років. 

  

У разі продажу права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

переважне перед іншими особами право на його придбання має  

-власник сусідньої земельної ділянки;  

-сервітуарій;  

-суперфіціарій;  

-власник цієї земельної ділянки;  

-землекористувач даної земельної ділянки. 

  

Визначте правильне законодавче положення щодо поняття права спільної власності:  

-майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної 

власності (спільне майно);  

-майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників) належить на праві власності 

одному із співвласників;  

-майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників) належить їм на праві лише 

спільної сумісної власності;  

-майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників) належить їм на праві лише 

спільної часткової власності;  

-поліпшення спільного майна є власністю третіх осіб. 

  

Назвіть вид права спільної власності:  

-приватна;  

-статутна;  

-пропорційна;  

-часткова;  

-обмежена. 

  

Вкажіть правильне законодавче положення щодо землі (земельної ділянки) як об’єкта права 

власності:  

-земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави;  

-право власності на землю гарантується Верховною Радою України;  

-право власності на землю (земельну ділянку) набувається і здійснюється лише відповідно до 

договору;  

-власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд незалежно від її 

цільового призначення;  

-право власності на земельну ділянку не поширюється на поверхневий (грунтовий) шар у 

межах цієї ділянки. 

  

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна:  

-набуває право власності на зведені нею будівлі, споруди та інше нерухоме майно;  

-не набуває права власності на нього;  



-може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться над і під поверхнею цієї будівлі;  

-має право використовувати його на свій розсуд незалежно від цільового призначення;  

-набуває право володіння та користування зведеними нею будівлями, спорудами та іншим 

нерухомим майном. 

  

У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це 

майно припиняється:  

-з моменту заяви власником про це;  

-з моменту знищення майна;  

-з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру;  

-з моменту вчинення фактичних дій щодо знищення майна;  

-з моменту фіксації факту знищення компетентними органами за місцем знаходження майна. 

  

Майно, що є у власності двох або більше осіб:  

-є власністю лише подружжя  

-належить на праві власності одному із співвласників  

-належить їм на праві спільної власності  

-належить їм лише на праві спільної сумісної власності  

-належить їм лише на праві спільної часткової власності 

  

Вкажіть вид спільної власності:  

-статутна  

-договірна  

-сумісна  

-організаційна  

-обмежена 

  

Вкажіть вид спільної власності:  

-організаційна  

-часткова  

-договірна  

-статутна  

-необмежена 

  

Частки у праві спільної часткової власності вважаються:  

- нерівними  

- пропорційними зробленому внеску  

-рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників  

-різними  

-не визначеними 

  

Поліпшення спільного майна є:  

-є власністю всіх співвласників  

-є власністю того із співвласників, який їх не зробив  

-є власністю того із співвласників, який їх зробив, якщо такі поліпшення можна відокремити  

-не належать жодному із співвласників  

-є власністю підрядчика 



  

Співвласники мають право розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової 

власності:  

-лише за домовленістю з іншими співвласниками  

-лише за згодою інших співвласників  

-самостійно  

-лише якщо це передбачено законом  

-лише якщо це не порушує прав інших співвласників 

  

Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька 

співвласників, продавець:  

-зобов’язаний продати частку тому, хто першим виявив бажання придбати її  

-має право вибору покупця  

-визначає покупця лише за домовленістю з іншими співвласниками  

-зобов’язаний продати частку тому із співвласників, хто зробив найкращу пропозицію  

-має право продати частку особі, яка не є співвласником 

  

У разі пред’явлення позову про переведення на позивача прав і обов’язків покупця при 

порушенні права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності:  

-договір купівлі-продажу є недійсним  

-покупець має право вимагати відшкодування завданої шкоди  

-позивач зобов’язаний внести на банківський рахунок продавця грошову суму у розмірі 

вартості частки  

-позивач зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором 

повинен сплатити покупець  

-позивач має право вимагати розірвання договору 

  

Право власності на частку у праві спільної часткової власності переходить до набувача за 

договором:  

-з моменту досягнення згоди між сторонами  

-з моменту передачі покупцю частки  

-з моменту підписання договору  

-з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін  

-з моменту оплати вартості частки 

  

При продажі частки у праві спільної часткової власності продавець:  

-може продати частку будь-кому  

-має право вибору покупця лише з числа інших співвласників  

-не може продати частку без згоди інших співвласників  

-зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку  

-може продати частку з публічних торгів без повідомлення про це інших співвласників 

  

Стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, може бути звернене:  

-лише на вимогу інших співвласників  

-лише у разі згоди на це інших співвласників  

-у разі недостатності у співвласника-боржника іншого майна, на яке може бути звернене 

стягнення  

-лише у разі згоди співвласника-боржника  

-якщо це прямо передбачено договором між співвласниками 



  

Підставою виникнення права спільної сумісної власності є:  

-набуття майна подружжям  

-купівля речі однією особою  

-ліквідація юридичної особи  

-поділ майна  

-вихід учасника із господарського товариства 

  

До вимог про переведення на співвласника прав і обов’язків покупця застосовується позовна 

давність в:  

-3 роки  

-5 років  

-6 місяців  

-10 років  

-1 рік 

  

Добросовісним набувачем є особа, яка:  

-знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати  

-завідомо знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати  

-могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати  

-не знала і не могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його 

відчужувати  

-передбачала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати 

  

Про що вправі пред’явити позов співвласник у випадку продажу частки у праві спільної 

часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки?  

-про визнання такого договору недійсним;  

-про визнання такого правочину неукладеним;  

-про усунення перешкод у користуванні майном;  

-про повернення майна з чужого незаконного володіння;  

-про переведення на нього прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу. 

  

Хто є суб’єктом права приватної власності (власником):  

-ТзОВ „Смерічка‖;  

-Український народ;  

-Автономна Республіка Крим;  

-Львівська обласна державна адміністрація;  

-Територіальна громада, яка утворила юридичну особу. 

  

Кому передається у власність безхазяйне нерухоме майно за рішенням суду?  

-тому, хто його знайшов  

-територіальній комуні  

-державі  

-територіальній громаді  

-українському народу 

  

Протягом якого строку інші співвласники можуть реалізувати своє переважне право купівлі 

частки у спільній власності, якщо продавець такої частки їх письмово повідомив про свій 



намір продати частку? Вкажіть правильну відповідь  

-якщо майно нерухоме – протягом 6 місяців.  

-якщо майно рухоме – протягом 1 місяця  

-якщо майно рухоме – протягом 10 днів  

-якщо майно нерухоме – протягом 10 днів  

-якщо майно нерухоме – протягом 1 року 

  

Добросовісним набувачем є особа, яка:  

-знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати  

-завідомо знала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати  

-могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати  

-не знала і не могла знати, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його 

відчужувати  

-передбачала, що вона придбаває майно в особи, яка не мала права його відчужувати 

  

Про що вправі пред’явити позов співвласник у випадку продажу частки у праві спільної 

часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки?  

-про визнання такого договору недійсним;  

-про визнання такого правочину неукладеним;  

-про усунення перешкод у користуванні майном;  

-про повернення майна з чужого незаконного володіння;  

-про переведення на нього прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу. 

  

Хто є суб’єктом права приватної власності (власником):  

-ТзОВ „Смерічка‖;  

-Український народ;  

-Автономна Республіка Крим;  

-Львівська обласна державна адміністрація;  

-Територіальна громада, яка утворила юридичну особу. 

  

Кому передається у власність безхазяйне нерухоме майно за рішенням суду?  

-тому, хто його знайшов  

-територіальній комуні  

-державі  

-територіальній громаді  

-українському народу 

  

Протягом якого строку інші співвласники можуть реалізувати своє переважне право купівлі 

частки у спільній власності, якщо продавець такої частки їх письмово повідомив про свій 

намір продати частку? Вкажіть правильну відповідь  

-якщо майно нерухоме – протягом 6 місяців.  

-якщо майно рухоме – протягом 1 місяця  

-якщо майно рухоме – протягом 10 днів  

-якщо майно нерухоме – протягом 10 днів  

-якщо майно нерухоме – протягом 1 року 

  

Протягом якого строку співвласник вправі звернутися до суду з позовом у разі продажу 

частки у праві спільної часткової власності з порушенням його переважного права на 



купівлю цієї частки? (Вкажіть строк позовної давності)  

-6 місяців.  

-12 місяців.  

-15 місяців  

-3 роки  

-5 років 

  

Хто стає власником скарбу, що є пам’яткою історії та культури?  

-Держава  

-Голова експедиції  

-Геолог  

-Архітектор  

-Той, хто знайшов скарб 

  

Реквізоване майно переходить:  

-у комунальну власність;  

-у приватну власність юридичної особи, якій воно передається на час оголошення 

надзвичайного стану;  

-у спільну власність;  

-оголошується безхазяйним майном і підлягає поверненню після закінчення обставин, що 

зумовили реквізицію.  

-у державну власність 

  

Хто є суб’єктом права державної власності (власником):  

-Держава Україна  

-Український народ  

-Автономна Республіка Крим  

-Львівська обласна державна адміністрація  

-Кабінет Міністрів України 

  

Хто стає власником конфіскованого майна?  

-Митниця  

-Районний суд  

-Держава  

-Територіальна громада  

-Український народ 

  

Вкажіть, які з наведених підстав є необхідними передумовами для того, щоб особа, яка 

добросовісно заволоділа чужим майном, набула права власності на це майно за давністю 

володіння:  

-особа повинна відкрито та довго володіти нерухомим майном протягом 5 років  

-особа повинна приховано і безперервно володіти рухомим майном протягом 5 років  

-особа повинна відкрито та безперервно володіти нерухомим майном протягом 10 років  

-особа повинна відкрито та безперервно володіти рухомим майном протягом 5 років  

-особа повинна відкрито та безперервно володіти рухомим майном протягом 10 років.  

-особа повинна бути громадянином України  

-особа повинна бути нерезидентом 



  

Позначте відповідь, у якій не вірно зазначено вид речових прав на чуже майно:  

-право володіння;  

-сервітут;  

-емфітевзис;  

-право власності;  

-суперфіцій. 

  

Позначте відповідь, у якій правильно зазначено словосполучення із законодавчого 

положення: Якщо договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна із сторін може 

відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за 

______ :  

-два роки;  

-пів року;  

-один рік;  

-місяць;  

-три місяці. 

  

Позначте відповідь, у якій неправильно вказано підставу набуття сервітуту: сервітут може 

бути встановлений:  

-договором;  

-законом;  

-рішенням Кабінету Міністрів України;  

-заповітом;  

-рішенням суду; 

  

Згідно з Цивільним кодексом України речовим правом на чуже майно є:  

-право забудови земельної ділянки (суперфіцій);  

-право управління;  

-право власності;  

-право використання;  

-право відання. 

  

У відповіді під котрим номером невірно зазначено підставу встановлення сервітуту?  

-адміністративний акт;  

-закон;  

-заповіт;  

-договір;  

-рішення суду. 

  

У якій відповіді правильно зазначено словосполучення із наступного положення Цивільного 

кодексу України: «Сервітут ____________ відчуженню»?  

-підлягає ;  

-не підлягає;  

-підпадає ;  

-не сприяє;  

-допомагає. 



  

Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Особа 

____________ вимагати від власника (володільця) сусідньої земельної ділянки, а в разі 

необхідності - від власника (володільця) іншої земельної ділянки надання земельного 

сервітуту»:  

-не має права;  

-зобов’язана;  

-має право;  

-не може;  

-повинна. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: «Право 

користування чужою земельною ділянкою встановлюється ____________ між власником 

земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою 

для сільськогосподарських потреб»:  

-договором;  

-адміністративним актом;  

-законом;  

-актом;  

-рішенням. 

  

Правом користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

називається:  

-сервітут;  

-емфітевзис;  

-суперфіцій;  

-довірча власність;  

-право оперативного управління. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: «Право 

____________ земельною ділянкою державної або комунальної власності для 

сільськогосподарських потреб не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам, 

внесено до статутного фонду, передано у заставу»:  

-володіння;  

-користування;  

-розпорядження;  

-власності;  

-управління. 

  

Строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови 

не може перевищувати:  

-50 років;  

-25 років;  

-10 років;  

-5 років;  

-3 років. 

  

Правом користування чужою земельною ділянкою для забудови називається:  

-суперфіцій;  



- сервітут;  

- емфітевзис;  

- право господарського відання;  

- право оперативного управління. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: «Якщо на 

земельній ділянці збудовані промислові об'єкти, договором може бути передбачено право 

власника земельної ділянки на одержання частки від (*доходу*) землекористувача»: 

  

Вставте пропущені три слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Право 

(*користування*) чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо земельної ділянки, 

інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого (*нерухомого*)майна для 

(*задоволення*)потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом»: 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Збитки, 

завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або іншого (*нерухомого*) майна, 

особою, яка (*користується*) сервітутом, підлягають відшкодуванню на загальних 

підставах»: 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Якщо 

договір про надання права (*користування*) чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб укладено на (*невизначений*) строк, кожна із сторін може 

відмовитися від договору, 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

«Землекористувач зобов’язаний вносити плату за (*користування*) земельною ділянкою, 

наданою йому для забудови, а також інші платежі, встановлені (*законом*)». 

  

Вставте пропущене одне слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Правом 

власності є право особи на (*річ*) (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю 

волею, незалежно від волі інших осіб. 

  

Вставте пропущене одне слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

Власникові належать права володіння, (*користування*)та розпоряджання своїм майном. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Право 

особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від 

волі інших осіб – це (*право власності*) 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Право власності у набувача майна за 

договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або 

законом.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Власність двох чи більше осіб із визначенням 

часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Визначте правильні законодавчі положення щодо здійснення права спільної часткової 

власності:  

-якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном 

відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він 

не може вважатися обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної 

часткової власності на це майно;  

-кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини 

спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності;  

-співвласник не має права на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій 

власності;  

-співвласники невправі домовлятися про порядок володіння та користування майном, що є 

їхньою спільною частковою власністю;  

-передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової 

власності іншій особі допускається за згодою сторін;  

-право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою;  

-співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є 

їхньою спільною частковою власністю. 

  

До речово-правових способів захисту права власності належать:  

-навігаційний позов;  

-негаторний позов;  

-сплата штрафу;  

-витребування майна з чужого незаконного володіння;  

-визнання договору неукладеним;  

-визнання дійсним закону, що порушує право власності;  

-віндикаційний позов. 

  

Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі 

позову інших співвласників, якщо:  

-річ є лише неспоживною;  

-річ є лише рухомою;  

-частка є незначною і не може бути виділена в натурі;  

-спільне володіння і користування майном є ускладненим;  

-спільне володіння і користування майном є неможливим;  

-частка є значною і не може бути виділена в натурі;  

-таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї. 

  

Спільна власність вважається частковою, якщо:  

- інше встановлено актом цивільного законодавства  

-договором не встановлена спільна сумісна власність на майно  

-законом не встановлена спільна сумісна власність на майно  

-співвласники здійснили поділ майна  

-цього вимагає один із співвласників  



-це не встановлено рішенням суду  

-проти цього не заперечують інші співвласники 

  

Власник має право витребувати майно, набуте добросовісним набувачем за відплатним 

договором, якщо:  

-майно вибуло з володіння власника за його волею  

-власник продав майно  

-майно було загублено власником  

-майно було викрадено у власника  

-власник розпорядився майном на власний розсуд  

-власник передав майно в користування  

-власник відмовився від належного йому майна 

  

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови виникає на підставі :  

-рішення обласної ради;  

-рішення Кабінету Міністрів України;  

-адміністративного акту;  

-договору;  

-заповіту;  

-закону;  

-рішення суду 

  

У яких із запропонованих відповідей правильно вказані правові підстави припинення права 

власності:  

-набувальна давність  

-реквізиція  

-застава  

-конфіскація  

-пошкодження майна  

-погашувальна давність  

-загублення майна 

  

У яких відповідях вказані необхідні передумови, при наявності яких суд на підставі позову 

інших співвласників має право прийняти рішення про припинення права особи на частку у 

спільному майні?  

-суд не може приймати такого рішення, бо право власності є непорушним.  

-якщо частка є значною  

-частка є незначною та не може бути виділена в натурі  

-якщо річ є неподільною, спільне володіння і користування нею є неможливим  

-таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї  

-у будь-якому випадку (на розсуд суду)  

-у жодному випадку 

  

У яких випадках власник має право звернутися з позовом про визнання його права власності 

на майно?  

-у разі, якщо у нього немає майна  

-у разі, якщо його право власності на це майно оспорюється  

-у разі тривалої невиплати йому зарплати  

-у разі, якщо його право власності на це майно не визнається  



-у разі втрати його майна  

-у разі вибуття майна з його володіння  

-у разі якщо йому чинять перешкоди у користуванні та розпоряджанні майном 

  

Згідно з нормами Цивільного кодексу України речовими правами на чуже майно є:  

-право володіння;  

-право власності;  

-право користування (сервітут);  

-право використання;  

-право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);  

-право управління;  

-право відання; 

  

Сервітут може бути встановлений:  

-договором;  

-адміністративним актом;  

-законом;  

-рішенням міської ради;  

-постановою Кабінету Міністрів України;  

-указом Президента України;  

-рішенням суду. 

  

Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Строк 

договору про надання права ____________ чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб встановлюється ____________ і для земельних ділянок 

державної або комунальної власності не може перевищувати ____________»:  

-користування;  

- володіння;  

-договором;  

- законом;  

- адміністративним актом;  

-50 років;  

- 25 років. 

  

Вкажіть правильну відповідь, що визначає строк чинності особистих немайнових прав 

інтелектуальної власності.:  

-протягом життя автора і 70 років після його смерті;  

-протягом 50 років після першого використання твору;  

-протягом 20 років;  

-безстроково, якщо інше не встановлено законом;  

-довічно. 

  

Вкажіть відповідь, яка не містить об’єкта авторського права:  

-комп’ютерні програми;  

-твори невисокої художньої цінності;  

-твори в незавершеному вигляді;  

-твори народної творчості (фольклор);  

-переклади творів. 



  

Вкажіть відповідь, в якій вказано первинний суб’єкт авторського права:  

-фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  

-юридична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  

-держава, громадянин якої своєю творчою працею створив твір;  

-фізична особа, яка вперше опублікувала твір під своїм ім’ям;  

-фізична або юридична особа які набули прав на твори відповідно до договору чи закону. 

  

Вкажіть правильну відповідь із визначенням поняття „автор‖:  

-фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір та (або) надала технічну чи іншу 

допомогу в оформленні твору;  

-фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  

-фізична та (або) юридична особа, яка приймала участь у створенні твору, незалежно від 

характеру її праці;  

-фізична чи юридична особа, яка набула авторських прав відповідно до закону або договору;  

-повнолітня дієздатна фізична особа, яка своєю особистою працею створила твір. 

  

Вкажіть правильну відповідь, де вказано юридичний факт, на підставі якого виникає 

авторське право:  

-державна реєстрація авторського права на твір;  

-факт створення твору в об’єктивній формі;  

-факт створення твору, незалежно від втілення його в об’єктивній формі;  

-отримання охоронного документа - свідоцтва;  

-оприлюднення твору. 

  

Вкажіть правильну відповідь, в якій вказано нормативно-правовий акт, яким затверджено 

мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування:  

-Закон України „Про авторське право і суміжні права‖;  

-наказ Міністерства освіти і науки України;  

-постанова Кабінету Міністрів України;  

-Закон України „Про видавничу справу‖;  

-Цивільний кодекс України. 

  

Вкажіть правильну відповідь, де вказані всі можливі форми плати за використання твору:  

-одноразовий платіж та роялті;  

-паушальний платіж та роялті;  

-роялті та франшиза;  

-паушальний платіж, роялті та комбінований платіж;  

-паушальний платіж, гудвіл та комбінований платіж. 

  

Вкажіть відповідь, яка правильно визначає строк охорони майнових прав на твір:  

-період життя автора та 70 років що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком 

смерті автора;  

-період життя автора та 50 років що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком 

смерті автора;  

-період життя автора, але не більше, ніж 70 років з дня першого опублікування твору;  

-50 років з дня його створення;  

-70 років з дня державної реєстрації прав на твір. 



  

Строк чинності майнових прав на твір у випадку створення його у співавторстві спливає:  

-через 50 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті останнього із 

співавторів;  

-через 70 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті останнього із 

співавторів;  

-через 70 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті першого із 

співавторів;  

-через 50 років після укладення угоди між співавторами про створення твору;  

-1 січня року, наступного за роком смерті останнього із співавторів. 

  

Вкажіть відповідь, в якій вказано строк дії авторського права, коли твір вперше 

опублікований протягом 30 років після смерті автора:  

-протягом 50 років від дати його правомірного опублікування;  

-протягом 70 років після смерті автора;  

-протягом 50 років після його створення;  

-протягом 70 років від дати його правомірного опублікування;  

-протягом 50 років після смерті особи, яка вперше його опублікувала. 

  

Продовжте речення: „Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права 

стосовно неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом 

протягом _____________‖ :  

-25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений;  

-50 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений;  

-70 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений;  

-довічно;  

-безстроково, якщо інше не передбачено законом. 

  

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає:  

-через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого 

запису виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком 

здійснення виконання;  

-через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його опублікування;  

-через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його опублікування;  

-через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його першого 

здійснення;  

-через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його першого 

здійснення. 

  

Вставте пропущене: Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, 

відеограму спливає через _______ років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за 

роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п’ятидесяти років 

від дати вироблення – з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, 

відеограми:  

-10;  

-20;  

-30;  

-50;  

-70. 



  

Продовжте законодавче положення: „Строк чинності майнових прав інтелектуальної 

власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що 

відліковуються ____________‖:  

-з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання;  

-з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми;  

-з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення;  

-з 1 січня року, наступного за роком вироблення відеограми;  

-з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання. 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з:  

-з моменту реєстрації суб’єкта господарської діяльності;  

-з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом;  

-з моменту продажі товару;  

-з моменту виготовлення товару;  

-з дати нотаріального посвідчення цього права, якщо інше не встановлено законом; 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння охороняється:  

-5 років з дати, наступної за датою державної реєстрації;  

-10 років з дати його державної реєстрації;  

-безстроково;  

-безстроково за умови збереження характеристик товару (послуг), позначених цим 

зазначенням;  

-довічно за умови збереження характеристик товару (послуг), позначених цим зазначенням. 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за 

датою:  

-подання заявки до Установи;  

-публікації повідомлення про державну реєстрацію цього права;  

-заявлення пріоритету на це право;  

-видачі правохоронюваного документа;  

-державної реєстрації. 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення охороняється:  

-протягом двадцяти років;  

-протягом десяти років;  

-протягом життя автора;  

-безстроково;  

-протягом строку, визначеного Установою. 

  

Просте зазначення походження товару:  

-підлягає реєстрації;  

-може бути зареєстроване;  

-не підлягає реєстрації;  

-допускається до реєстрації;  

-може бути заборонене до реєстрації. 

  

Винахід – це результат ______ людини в будь-якій сфері технології:  



-інноваційної діяльності;  

-інтелектуальної діяльності;  

-наукової діяльності;  

-науково-технічної діяльності;  

-промислової діяльності. 

  

Право на одержання патенту на службовий винахід має:  

-винахідник;  

-правонаступники винахідника;  

-роботодавець винахідника;  

-чоловік (дружина) винахідника;  

-будь-які особи. 

  

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі:  

-свідоцтва;  

-патенту;  

-свідоцтва про право власності;  

-диплома;  

-його використання. 

  

Просте зазначення походження товару:  

-підлягає реєстрації;  

-не підлягає реєстрації;  

-підлягає повідомленню про його використання невизначеному колу осіб;  

-не підлягає повідомленню про його використання невизначеному колу осіб;  

-не підлягає правовій охороні. 

  

Правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на підставі їх 

реєстрації, яка діє―(*безстроково*) від дати реєстрації: 

  

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо:  

-він, відповідно до закону, є новим та має винахідницький рівень, придатний для 

промислового використання  

-він, відповідно до закону, є технічно грамотним та має високий рівень, придатний для 

використання  

-відповідає ознаці новизни  

-не стосується сфери охорони здоров’я  

-він, відповідно до закону, не є новим, але має винахідницький рівень, придатний для 

промислового використання 

  

Об'єктом винаходу може бути:  

-продукт (пристрій, речовина тощо)  

-торгова марка.  

-процесуальна форма  

-знахідка  

-скарб 



  

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, 

якщо:  

-вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання;  

-вона, відповідно до закону, є технічно грамотним приладом, придатним для застосування в 

техніці  

-відповідає ознаці новизни  

-не стосується сфери охорони захисту прав споживачів  

-вона має винахідницький рівень, придатний для промислового використання 

  

Об'єктом корисної моделі може бути:  

-продукт (пристрій,речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології  

-результат у будь-якій сфері технології  

-процесуальна форма  

-знахідка  

-скарб 

  

Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на 

нього, якщо:  

-він, відповідно до закону, є новим  

-відповідно до закону, є новим та має винахідницький рівень, придатний для промислового 

використання  

-він, відповідно до закону, є технічно грамотним та має високий рівень, придатний для 

використання  

-відповідає ознаці новизни  

-він, відповідно до закону, не є новим, але має винахідницький рівень, придатний для 

промислового використання 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чиним з дати, наступної за 

датою державної реєстрації, і ________ за умови збереження характеристик товару (послуги), 

позначених цим зазначенням (продовжити законодавче положення):  

-охороняється протягом 25 років;  

-охороняється протягом 10 років;  

-охороняється безстроково;  

-захищається безстроково;  

-сплати збору. 

  

Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є  

-лише фізичні особи;  

-фізичні та юридичні особи;  

-лише юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності;  

-лише юридичні особи;  

-усі суб’єкти підприємницької діяльності. 

  

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку становить  

-10 років;  

-5 років;  

-15 років;  

-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними довічно 



(безстроково);  

-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними на протязі життя 

автора торговельної марки. 

  

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається  

-постановами Кабінету Міністрів України;  

-договором;  

-свідоцтвом;  

-володільцем відповідного свідоцтва;  

-наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не 

встановлено законом. 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чинним  

-з моменту його нотаріального посвідчення;  

-з дати, наступної за датою державної реєстрації;  

-з моменту реєстрації юридичної особи, яка буде його використовувати;  

-10 років з дати його державної реєстрації;  

-5 років з моменту реєстрації юридичної особи, яка буде його використовувати. 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за 

датою:  

-подання заявки до Установи;  

-публікації повідомлення про державну реєстрацію цього права;  

-заявлення пріоритету на це право;  

-видачі правохоронюваного документа;  

-державної реєстрації. 

  

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:  

-є оригінальним;  

-є загальнодоступним;  

-дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших; не вводить в оману споживачів щодо 

справжньої її діяльності.  

-відповідає умовам патентоспроможності;  

-є новим і промислово придатним; 

  

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється:  

-лише за умови реєстрації комерційного найменування;  

-лише за умови, що комерційне найменування є частиною торговельної марки;  

-без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації;  

-з моменту подання заявки на його реєстрацію;  

-з моменту внесення його у державний реєстр. 

  

Відомості про комерційне найменування особи:  

-вносяться до реєстрів, які ведуть органи місцевого самоврядування;  

-можуть вноситися до реєстрів;  

-підлягають нотаріальному посвідченню;  

-є комерційною таємницею;  

-є таємною інформацією. 



  

Однакові комерційні найменування:  

-можуть мати кілька осіб;  

-кілька осіб мати не можуть;  

-можуть мати лише особи, які виробляють однакові товари;  

-можуть мати кілька осіб, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони 

виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються;  

-можуть мати кілька осіб, якщо на це є дозвіл Антимонопольного комітету України чи його 

органів. 

  

Будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів 

(послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що 

виробляються (надаються) іншими особами – це …:  

-торговельна марка;  

-комерційне найменування;  

-бренд;  

-комерційна марка;  

-фірма. 

  

Права інтелектуальної власності на торговельну марку:  

-не може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам;  

-може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам;  

-може належати одночасно лише кільком юридичним особам;  

-може належати одночасно лише кільком фізичним особам;  

-може належати лише одній особі. 

  

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну 

реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою:  

-не вимагає засвідчення свідоцтвом;  

-засвідчується свідоцтвом;  

-засвідчується патентом;  

-не вимагає засвідчення патентом;  

-засвідчується комерційним найменуванням юридичної особи. 

  

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується:  

-патентом;  

-свідоцтвом;  

-дипломом;  

-атестатом;  

-нотаріусом. 

  

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку:  

-може бути продовженим щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом;  

-може бути продовженим щоразу на 5 років у порядку, встановленому законом;  

-може бути продовженим на будь-який строк з дозволу Державного департаменту 

інтелектуальної власності;  

-може бути продовженим за клопотанням володільця цього свідоцтва, але не більше, як на 10 

років;  

-продовженню не підлягає. 



  

При перетворенні торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів 

чи послуг  

-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку залишаються чинними 

довічно;  

-чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється у 

встановленому законом порядку достроково;  

-чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку не припиняється;  

-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку залишаються чинними ще 10 

років;  

-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку залишаються чинними 

безстроково. 

  

Секретна корисна модель – це корисна модель, що містить інформацію:  

-віднесену до комерційної таємниці;  

-віднесену до державної таємниці;  

-віднесену до таємної інформації;  

-віднесену до конфіденційної інформації;  

-віднесену до інформації, що не підлягає розголошенню. 

  

Строк дії патенту України на винахід становить:  

-10 років;  

-15 років;  

-50 років;  

-75 років;  

-20 років. 

  

Винахід визнається новим, якщо він:  

-не є частиною науки;  

-не є частиною рівня техніки;  

-є частиною рівня техніки;  

-не має аналогів;  

-є частиною науки. 

  

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він:  

-є промислово придатним;  

-задовольняє виробничі потреби;  

-є новим;  

-не є частиною рівня техніки;  

-має винахідницький рівень. 

  

Строк дії свідоцтва на знаки для товарів і послуг становить:  

-15 років;  

-10 років;  

-50 років;  

-75 років;  

-20 років. 



  

Об'єктом промислового зразка можуть бути:  

-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу  

-продукт (пристрій,речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології  

-результат у будь-якій сфері технології  

-процесуальна форма  

-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають технічні властивості 

промислового виробу 

  

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 

засвідчується:  

-патентом.  

-свідоцтвом  

-технічним паспортом  

-технічною документацією  

-промисловим сертифікатом відповідності 

  

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 

належать:  

-володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом  

-будь якій особі  

-особі, яка має технічну освіту  

-юридичній особі, виробнику певної продукції  

-споживачам 

 

Вставте пропущені три слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Право 

особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права 

інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом – це (*право 

інтелектуальної власності*) 

 

Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Встановлення 

невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ 

матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання є (*наукове 

відкриття*) 

 

Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Будь-яке 

позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), 

що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються 

(надаються) іншими особами,- це (*торговельна марка*) 

 

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*Комерційна таємниця*) – це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в 

цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для 

осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим 

має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо 

збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Корисна модель вважається придатною для 

набуття права інтелектуальної власності на неї, лише якщо вона, відповідно до закону, є 

новою.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», право на одержання патенту на службовий винахід 

(корисну модель) має роботодавець винахідника  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Кваліфікаційна експертиза – експертиза, у 

ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які 

можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її 

оформлення встановленим вимогам.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Заявник має право на пріоритет попередньої 

заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання 

попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької 

конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено 

пріоритет.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у 

судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання 

рішення Установи чи копій матеріалів.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідно до Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту може передати на підставі договору 

право власності на секретний винахід будь-якій особі, яка стає його правонаступником.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Строк чинності виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що підліковується від 

дати реєстрації в установленому законом порядку.  

-Правильно  

-Неправильно 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Майнові права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати подання заявки, за умови 

підтримання чинності цих прав відповідно до Закону.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Майнові права інтелектуальної власності на 

комерційне найменування передається іншій особі лише разом з цілісним майновим 

комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Набуття права інтелектуальної власності на 

торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом 

порядку добре відомою не вимагає засвідчення свідоцтвом.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Право інтелектуальної власності на 

географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не 

встановлено законом.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: У разі порушення боржником зобов’язання, 

забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні 

боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність 

поручителя.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: У разі порушення боржником зобов’язання, 

забезпеченого гарантією, гарант зобов’язаний сплатити кредиторові грошову суму 

відповідно до умов гарантії.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Якщо порушення зобов’язання сталося з 

вини кредитора, завдаток залишається у нього.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Правочин щодо забезпечення виконання 

зобов’язання. Вчинений із недотримання письмової форми, є нікчемним.  

-Правильно  

-Неправильно 



  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Сплата (передання) неустойки позбавляє 

кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним 

виконанням зобов’язання.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Заставодавець має право користуватися 

предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі здобувати з нього плоди та 

доходи, якщо інше не встановлено договором і якщо це випливає із суті застави.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Наступна застава майна, що вже заставлене, 

допускається, якщо інше не встановлено попереднім договором застави або законом.  

-Правильно  

-Неправильно 

 

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*Промисловий зразок*) вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності 

на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. 

 

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу 

України:<br>(*Корисна модель*) вважається придатною для набуття права інтелектуальної 

власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового 

використання. 

 

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*Винахід*)<br> вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на 

нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для 

промислового використання. 

 

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Відповідно 

до ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів», зазначення походження товару 

– це термін, що охоплює такі терміни: (*просте*) зазначення походження товару і 

(*кваліфіковане*) зазначення походження товару. 

 

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Правова 

охорона надається йому, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та 

не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Це - (*комерційне 

найменування*) 

 

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*торговельна марка*) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, 

які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, 

від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. 



 

Вставте два слова у наступне законодавче положення: (*промисловий зразок*) вважається 

придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до 

закону, є новим. 

 

Вставте два слова у наступне законодавче положення: (*корисна модель*) вважається 

придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до 

закону, є новою і придатною для промислового використання. 

 

Вставте слово у наступне законодавче положення: (*винахід*) вважається придатним для 

набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, 

має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. 

 

Вставте два слова у наступне положення: «Його обсяг правової охорони визначається 

формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак. Це – (*промисловий 

зразок*). 

 

Вставте два слова у наступне законодавче положення: «Деклараційний патент на винахід – 

різновид патенту, що видається за результатами (*формальної експертизи*) заявки на 

винахід». 

 

Вставте два слова у наступне законодавче положення: «Патент на винахід - різновид патенту, 

що видається за результатами (*кваліфікаційної експертизи*) заявки на винахід». 

 

Вставте два слова у наступне законодавче положення: «Правова охорона надається йому, 

якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману 

споживачів щодо справжньої її діяльності. Це – (*комерційне найменування*). 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Кваліфікаційна експертиза – 

експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку 

об’єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки 

та її оформлення встановленим вимогам.  

-Правильне  

-Неправильне 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Заявник має право на пріоритет 

попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати 

подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці 

Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не 

заявлено пріоритет.  

-Правильне  

-Неправильне 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Відповідно до Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на підставі рішення про видачу патенту 



здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до 

Реєстру.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Відповідно до Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», заявник може оскаржити рішення 

Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох 

місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Відповідно до Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту може передати на 

підставі договору право власності на секретний винахід будь-якій особі, яка стає його 

правонаступником.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Строк чинності виключних 

майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що 

підліковується від дати реєстрації в установленому законом порядку.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Майнові права інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати подання заявки, 

за умови підтримання чинності цих прав відповідно до Закону.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Майнові права інтелектуальної 

власності на комерційне найменування передається іншій особі лише разом з цілісним 

майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Набуття права інтелектуальної 

власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в 

установленому законом порядку добре відомою не вимагає засвідчення свідоцтвом.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Право інтелектуальної власності 

на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не 

встановлено законом.  



-Правильно  

-Неправильно 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Об'єктами авторського права є твори, а саме: 

виконання; фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій мовлення.  

-вірне твердження  

-невірне твердження 

  

Вкажіть відповіді, де вказані майнові авторські права:  

-право на використання твору;  

-право на недоторканність твору;  

-виключне право дозволяти використання твору;  

-виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору;  

-право обирати псевдонім при використані твору;  

-право володіти, користуватися та розпоряджатися матеріальним об’єктом, в якому втілено 

твір;  

-право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 

можливо. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо поняття права інтелектуальної власності:  

-Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої 

діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений законом.  

-Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної 

власності та (або) майнові права інтелектуальної власності.  

-Право інтелектуальної власності є непорушним.  

-Право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне від одного.  

-Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності означає перехід права власності на 

річ.  

-Перехід права власності на річ означає перехід права на об’єкт права інтелектуальної 

власності.  

-Основний нормативно-правовий акт, який регулює відносини щодо права інтелектуальної 

власності, - це Закон України «Про право інтелектуальної власності». 

  

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:  

-право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта 

права інтелектуальної власності;  

-право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному 

завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності;  

-право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;  

-виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;  

-виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 

інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;  

-право на свободу;  

-право на таємницю кореспонденції. 

  

До об’єктів права інтелектуальної власності належать:  

-комп’ютерні програми;  

-транспортний засіб;  

-земельна ділянка;  



-передачі (програми) організацій мовлення;  

-наукові відкриття;  

-будівлі;  

-костюм; 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права інтелектуальної власності:  

-Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець об’єкта права інтелектуальної 

власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 

інтелектуальної власності.  

-Право інтелектуальної власності виникає з підстав, встановлених ЦК України, іншим 

законом чи договором.  

-Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта права 

інтелектуальної власності.  

-Особисті немайнові права інтелектуальної власності залежать від майнових прав 

інтелектуальної власності.  

-Особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть відчужуватися, за винятками, 

встановленими законом.  

-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути вкладом до статутного капіталу 

юридичної особи,  

-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути предметом договору застави та 

інших зобов’язань. 

  

Вкажіть правильні відповіді, в яких зазначено спеціальні способи захисту права 

інтелектуальної власності, які застосовуються судом:  

-застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної 

власності та збереження відповідних доказів;  

-анулювання свідоцтва платника ПДВ;  

-скасування державної реєстрації;  

-вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з 

порушенням права інтелектуальної власності;  

-винесення попередження особі, яка порушує право інтелектуальної власності;  

-застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне 

використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

-опублікування в засобах масової інформації відомостей про право інтелектуальної 

власності. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  

-Авторське право поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні 

концепції.  

-Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори.  

-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі.  

-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.  

-За відсутності доказів іншого автором твору вважається юридична особа, зазначена 

звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору.  

-Частина твору, створеного у співавторстві, не визнається такою, що має самостійне 

значення.  

-Кожен із співавторів не зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, навіть 

якщо вона має самостійне значення. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  



-Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні 

концепції як такі.  

-Комп’ютерні програми не охороняються як об’єкти авторського права.  

-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу не охороняються як такі.  

-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.  

-За відсутності доказів іншого автором твору вважається юридична особа, зазначена 

звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).  

-Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на 

твори відповідно до договору або закону.  

-Авторське право виникає з моменту продажу твору. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  

-Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори.  

-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі.  

-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.  

-За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, яка видала цей твір.  

-Кожен із співавторів не зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, навіть 

якщо вона має самостійне значення.  

-Відносини між співавторами не можуть бути визначені договором, а лише законом.  

-Авторське право виникає з моменту спотворення твору. 

  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  

-Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору 

чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора,  

-Автор має право протидіяти будь-якому супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, 

передмовами, післямовами, коментарями тощо.  

-У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це 

Державною службоюінтелектуальної власності.  

-Майнові права на твір належать особі, уповноваженою на це Державною 

службоюінтелектуальної власності.  

-Твір вважається опублікованим, якщо він повідомлений визначеному колу осіб.  

-Особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити своє ім’я.  

-Автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК 

України та іншим законом. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав:  

-Первинним суб’єктом суміжних прав є автор.  

-Суб’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до 

договору чи закону.  

-Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту його реєстрації..  

-Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її 

реєстрації.  

-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з 

моменту її розробки.  

-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати 

спеціальний знак, встановлений законом для захисту авторського права.  

-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації 

мовлення спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за 

роком її першого здійснення. 



  

Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  

-Автор не має права протидіяти перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору.  

-Автор має право протидіяти будь-якому супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, 

передмовами, післямовами, коментарями тощо.  

-Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи 

законом.  

-Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом 

повідомлений невизначеному колу осіб.  

-Дружина/чоловік автора має право опублікувати твір без згоди автора.  

-У разі смерті автора його правонаступники не мають право на опублікування твору.  

-Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він може 

вільно та безоплатно використовуватися автором. 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав:  

-Первинним суб’єктом суміжних прав є винахідник.  

-За відсутності доказів іншого винахідником фонограми вважається особа, ім’я якої 

зазначено у відеограмі.  

-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення виникає з 

моменту її першого здійснення.  

-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати 

спеціальний знак, встановлений договором про використання суміжного права.  

-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав належать відповідно 

виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо 

інше не встановлено договором чи законом.  

-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на відеограму спливає через 

двадцять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її опублікування.  

-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації 

мовлення спливає через двадцять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за 

роком її першого здійснення. 

  

Вкажіть відповіді, в яких правильно вказані назви спеціальних законів, що стосуються 

окремих об’єктів права інтелектуальної власності:  

-Закон України „Про охорону прав на комерційні найменування‖;  

-Закон України „Про охорону прав на винаходи‖;  

-Закон України „Про охорону прав на промислові зразки‖;  

-Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі‖;  

-Закон України „Про охорону прав на товарні знаки‖;  

-Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг‖;  

-Закон України „Про охорону прав на походження товарів‖. 

  

Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані особисті немайнові права суб’єкта права 

інтелектуальної власності:  

-право на визнання людини творцем об’єкта права інтелектуальної власності;  

-виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 

інтелектуальної власності, забороняти таке використання;  

-право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному 

завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності;  

-право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;  

-виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності;  



-інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;  

-право на повагу до честі і гідності. 

  

Вкажіть правильні відповіді, де вказані об’єкти права інтелектуальної власності:  

-літературні та художні твори;  

-речі, в яких втілено об’єкти права інтелектуальної власності;  

-сорти рослин та породи тварин;  

-комерційні найменування;  

-інформація;  

-честь, гідність та репутація творця;  

-винагорода за використання об’єктів права інтелектуальної власності. 

  

Вкажіть відповіді, де вказані особисті немайнові права автора:  

-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 

використання;  

-право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  

-право на використання твору;  

-виключне право дозволяти використання твору;  

-право на особисту недоторканість;  

-право на недоторканість твору;  

-право забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору. 

  

Вкажіть правильні відповіді, в яких розкривається зміст права на недоторканість твору:  

-автор вправі протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню твору, що можуть 

зашкодити честі та репутації автора;  

-автор має право протидіяти супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, 

передмовами, коментарями тощо;  

-автор має виключне право перешкоджати здійсненню перекладу твору на іншу мову;  

-автор має право перешкоджати опублікуванню твору;  

-автор вправі протидіяти іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що 

може зашкодити його честі та репутації;  

-автор вправі забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  

-автор вправі протидіяти включенню твору складовою частиною до збірників, баз даних, 

енциклопедій тощо. 

  

Вкажіть відповіді, в яких зазначено дії, що є опублікуванням твору:  

-відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;  

-публічний показ;  

-публічне виконання;  

-видання твору;  

-імпорт примірників твору;  

-включення твору як складової до збірників, антологій, енциклопедій та інших складених 

творів;  

-здача в найм примірників твору. 

  

Вкажіть правильні відповіді, в яких передбачені випадки правомірного використання твору 

без згоди автора, але із зазначенням його імені:  

-відтворення творів для судового чи адміністративного провадження в обсязі, виправданому 

цією метою;  



-використання цитат з опублікованих творів в обсязі виправданому поставленою метою;  

-переклад творів на іншу мову;  

-публічне виконання музичних творів в ресторанах, кафе та інших подібних закладах;  

-репрографічне відтворення творів;  

-включення творів складовою частиною до збірників, антологій, енциклопедій тощо;  

-видання випущених в світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих. 

  

Вкажіть відповіді, в яких вказані джерела авторського права України:  

-Закон України „Про охорону авторських прав‖  

-Закон України „Про авторське право і суміжні права‖;  

-Закон України „Про архітектурну діяльність‖;  

-Закон України „Про охорону прав на літературні та художні твори‖;  

-Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг‖;  

-Паризька конвенція з охорони промислової власності;  

-Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів. 

  

Відповідно до Цивільного кодексу України до літературних та художніх творів відносяться:  

-комп’ютерні програми;  

-твори народної творчості;  

-романи, поеми та інші письмові твори;  

-аудіовізуальні твори;  

-фотографічні твори;  

-бази даних (компіляції даних);  

-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-

інформації. 

  

Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані об’єкти, що не охороняються авторським правом:  

-твори народної творчості;  

-грошові знаки;  

-твори, що мають невисоку художню та (або) естетичну цінність;  

-карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або 

науки;  

-акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх офіційні переклади;  

-переклади творів на іншу мову;  

-комп’ютерні програми. 

  

Вкажіть об’єкти, що охороняються інститутом суміжних прав:  

-виконання;  

-аудіовізуальні твори;  

-фонограми та відеограми;  

-переклади;  

-аранжування;  

-програми (передачі) організацій мовлення;  

-музичні твори; 

  

Вкажіть правильні відповіді із первинними суб’єктами суміжних прав:  

-автор;  

-телеорганізація кабельного мовлення;  

-упорядник;  



-телеорганізація ефірного мовлення;  

-продюсер аудіовізуального твору;  

-співак;  

-перекладач. 

  

Вкажіть правильні відповіді із первинними суб’єктами суміжних прав:  

-редактор;  

-виробник відеограми;  

-спадкоємець виконавця;  

-організація радіомовлення;  

-актор театру;  

-упорядник;  

-особа, яка взяла інтерв’ю. 

  

Об’єктами авторського права є:  

-романи.  

-винаходи.  

-корисні моделі.  

-наукове відкриття.  

-твори ужиткового мистецтва.  

-торгова марка.  

-комп’ютерні програми. 

  

Не є об’єктами авторського права:  

-державні символи України.  

-грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади.  

-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-

інформації.  

-комп’ютерні програми.  

-твори архітектури.  

-романи.  

-поеми. 

  

Автору твору належать такі особисті немайнові права:  

-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 

можливо;  

-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  

-на недоторканність твору;  

-право на використання твору;  

-виключне право дозволяти використання твору;  

-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 

використання;  

-право обрати знак для охорони авторського права; 

  

Автору твору належать такі майнові права:  

-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 

можливо;  

-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  

-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  



-виключне право дозволяти використання твору;  

-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 

використання;  

-право обрати знак для охорони авторського права;  

-право запатентувати свій твір; 

  

Об’єктами суміжних прав є:  

-виконання;  

-фонограми;  

-відеограми;  

-наукове відкриття.  

-торгова марка.  

-комп’ютерні програми.  

-твори архітектури. 

  

Майновими правами інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав є:  

-право на використання об’єкта суміжних прав;  

-виключне право дозволяти використання об’єкта суміжних прав;  

-право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта суміжних прав, у тому числі 

забороняти таке використання;  

-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 

можливо;  

-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  

-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  

-на недоторканність твору; 

  

Не є об’єктами авторського права:  

-грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади.  

-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-

інформації.  

-комп’ютерні програми.  

-твори архітектури.  

-усні твори.  

-романи.  

-поеми. 

  

Автору твору належать такі особисті немайнові права:  

-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  

-на недоторканність твору;  

-право на використання твору;  

-виключне право дозволяти використання твору;  

-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 

використання;  

-право обрати знак для охорони авторського права;  

-право запатентувати свій твір; 

  

Об’єктами суміжних прав є:  

-відеограми;  

-програми (передачі) організацій мовлення.  



-наукове відкриття.  

-твори ужиткового мистецтва.  

-торгова марка.  

-комп’ютерні програми.  

-твори архітектури. 

  

Майновими правами інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав є:  

-право на використання об’єкта суміжних прав;  

-право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта суміжних прав, у тому числі 

забороняти таке використання;  

-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 

можливо;  

-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  

-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  

-на недоторканність твору;  

-право обрати знак для охорони суміжного права; 

  

Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чиним _________, і ________ 

за умови ___________(продовжити законодавче положення):  

-з дати його першого використання;  

-з дати, наступної за датою державної реєстрації;  

-охороняється протягом 10 років;  

-охороняється безстроково;  

-його державної реєстрації;  

-збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням;  

-сплати збору. 

  

Зазначення походження товару – термін, що охоплює такі терміни:  

-складне зазначення походження товару;  

-просте зазначення походження товару;  

-одиничне зазначення походження товару;  

-кваліфіковане зазначення походження товару;  

-некваліфіковане зазначення походження товару;  

-видове зазначення походження товару;  

-зображувальне зазначення походження товару. 

  

Кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоплює такі терміни:  

-назва місця походження товару;  

-зображення місця походження товару;  

-словесне позначення, що прямо вказує на географічне місце походження товару;  

-графічне позначення, що прямо вказує на географічне місце походження товару;  

-географічне зазначення походження товару;  

-опис місця походження товару;  

-поєднання словесного та графічного позначення, що прямо вказує на географічне місце 

походження товару. 

  

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід,корисну модель та промисловий 

зразок є:  

-винахідник, автор промислового зразка;  



-особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором.  

-особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за законом.  

-особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за власним 

бажанням.  

-особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок внаслідок 

приватизації  

-особи, які мають відношення до автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка  

-юридична особа, яка бажає набути прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок 

  

Службовий винахід (корисна модель) - це винахід (корисна модель), створений працівником:  

-у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що 

трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;  

-з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання 

роботодавця;  

-у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця  

-у зв'язку з виконанням особистого доручення роботодавця  

-з використанням досвіду та секретів колег автора  

-у зв'язку з виконанням договору на наукове відкриття  

-за власним волевиявленням, за умови належної грошової компенсації. 

  

За законодавством України охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право 

власності на винахід (корисну модель) це:  

-патент на винахід,  

-патент на секретний винахід,  

-деклараційний патент на корисну модель  

-сертифікат на винахід  

-свідоцтво на винахід  

-знак відповідності на корисну модель  

-знак відповідності на секретну корисну модель 

  

Вкажіть правильні законодавчі положення про подання заявки на винахід:  

-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає заявку до 

визначеної в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» установи  

-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає заявку до 

свого роботодавця  

-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає заявку до 

суду  

-За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах 

інтелектуальної власності або іншу довірену особу.  

-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає заявку 

особисто  

-Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним 

винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).  

-Заявка складається будь-якою мовою 

  

Заявка на винахід (корисну модель) повинна включати:  

-заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну 

модель);  

-опис винаходу (корисної моделі);  

-формулу винаходу (корисної моделі);  



-квитанцію про оплату реєстраційних послуг  

-дисертаційне обгрунтування  

-процес винаходу, зафіксований на матеріальному носії  

-письмове повідомлення про бажані строки видачі реєстраційних документів 

  

Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається:  

-величиною товару (послуги);  

-ціною товару (послуги);  

-межами географічного місця його (її) розповсюдження;  

-межами географічного місця його (її) перебування;  

-характеристиками товару (послуги);  

-належністю товару (послуги);  

-межами географічного місця його (її) походження. 

  

Законом не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:  

-воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;  

-не відповідає умовам надання правової охорони;  

-суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі;  

-позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості;  

-хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або 

переробляється в межах зазначеного географічного місця;  

-є видовою назвою товару;  

-виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в 

межах зазначеного географічного місця. 

  

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється:  

-без обов’язкового подання заявки на нього;  

-після обов’язкового подання заявки на нього;  

-без обов’язкової його реєстрації;  

-після обов’язкової його реєстрації;  

-незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки;  

-якщо комерційне найменування є частиною торговельної марки;  

-якщо комерційне найменування є частиною фірмового найменування; 

  

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:  

-є зареєстрованим у державному реєстрі;  

-не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи;  

-визнається усіма суб’єктами цивільного обороту;  

-дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;  

-є новим і промислово придатним;  

-дає можливість вирізнити товар чи послугу, що виробляється (надається) однією особою, 

від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами;  

-містить вказівку на географічне місце походження товару (послуги). 

  

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається:  

-Державною службоюінтелектуальної власності;  

-ліцензійним договором;  

-наведеною у свідоцтві її формулою;  

-володільцем відповідного свідоцтва;  



-наведеним у свідоцтві її зображенням;  

-наведеним у свідоцтві її описом;  

-наведеним у свідоцтві переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. 

  

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку:  

-становить 10 років з дати першого використання торговельної марки;  

-може бути продовженим щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом;  

-становить 20 років з дати подання заявки в установленому законом порядку, якщо інше не 

передбачено законом;  

-може бути продовженим щоразу на 5 років у порядку, встановленому законом;  

-не може бути продовженим;  

-становить 10 років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в 

установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;  

-законом не обмежено. 

 

Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку:  

-філії;  

-юридичні особи;  

-лише юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності;  

-лише юридичні особи;  

-фізичні особи;  

-автори;  

-кілька фізичних та (або) юридичних осіб. 

 

Службовий винахід – це винахід, створений працівником:  

-у зв’язку з виконанням трудових обов’язків;  

-у зв’язку з виконанням цивільно-правового договору;  

-у зв’язку з виконанням доручення роботодавця;  

-у зв’язку з виконанням службових обов’язків або дорученням роботодавця за умови, що 

трудовим договором не передбачено інше;  

-у зв’язку з виконанням договору підряду;  

-з використанням власного досвіду та обладнання;  

-з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання 

роботодавця. 

 

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона:  

-є технічно придатною;  

-є новою;  

-має науковий рівень;  

-є промислово придатною;  

-є новим застосуванням відомого процесу;  

-має винахідницький рівень;  

-є виробничо придатною. 

 

Використанням винаходу визнається:  

-виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу;  

-імпорт такого продукту;  

-зберігання такого продукту в особистих цілях;  

-застосування процесу;  



-застосування процесу, що охороняється патентом;  

-зберігання процесу;  

-експорт процесу. 

 

Патент на винахід може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково 

у разі:  

-його втрати власником;  

-несплати відповідного збору за підтримання його чинності;  

-невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності;  

-неправомірного заволодіння патентом третіми особами;  

-неправомірного передання патенту іншим особам;  

-відсутності у формулі винаходу відповідних ознак;  

-наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці. 

 

Патент на промисловий зразок може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю 

або частково у разі:  

-несплати відповідного збору за підтримання його чинності;  

-його втрати власником;  

-невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності;  

-неправомірного заволодіння патентом третіми особами;  

-наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій 

заявці;  

-неправомірного передання патенту іншим особам;  

-відсутності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка необхідних ознак. 

 

Об’єктом знака для товарів і послуг може бути:  

-будь-яке позначення;  

-процес (спосіб);  

-результати художнього конструювання;  

-будь-яка комбінація позначень;  

-нове застосування відомого процесу;  

-продукт;  

-нове застосування відомого продукту. 

 

Використанням знаку для товарів і послуг визнається:  

-нанесення його на матеріальний носій;  

-некомерційне використання знака;  

-нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано;  

-усі форми повідомлення новин;  

-використання знака для особистих потреб;  

-застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак 

зареєстровано;  

-добросовісне застосування особою свого імені. 

 

Об’єктом винаходу (корисної моделі), якому надається правова охорона, може бути:  

-сорти рослин;  

-процес (спосіб);  

-породи тварин;  

-пристрій, речовина, штам мікроорганізму;  



-нове застосування відомого продукту;  

-результати художнього конструювання;  

-біологічні процеси відтворення рослин. 

 

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він:  

-є новим;  

-має науковий рівень;  

-є промислово придатним;  

-є новим застосуванням відомого процесу;  

-має винахідницький рівень;  

-має інтелектуальний рівень;  

-є виробничо придатним. 

 

Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона не надається:  

-малим архітектурним формам;  

-друкованій продукції;  

-об’єктам архітектури;  

-малюнкам;  

-об’єктам нестійкої форми з рідких речовин;  

-формам;  

-розфарбуванням. 

 

Об’єктом промислового зразка може бути __________, які визначають ________ 

промислового виробу і призначені для задоволення ________ потреб:  

-форма, малюнок або їх поєднання;  

-процес або нове застосування відомого продукту чи процесу;  

-їх частина;  

-зовнішній вигляд;  

-промислових потреб;  

-естетичних та ергономічних потреб;  

-виробничі властивості. 

 

До об’єктів права інтелектуальної власності належать:  

-літературні та художні твори;  

-комп’ютерні програми;  

-транспортний засіб;  

-земельна ділянка;  

-будівлі;  

-компонування (топографії) інтегральних мікросхем;  

-костюм; 

 

Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються прав винахідника:  

-Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється 

безстроково.  

-Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється 

в межах строку, встановленого в патенті  

-Винахіднику належить право на конфіденційність, яке є невід'ємним особистим правом і 

охороняється в межах строку, встановленого в договором  

-Винахіднику належить право власності на всі розробки, пов’язані з його винаходом  



-Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній 

моделі).  

-Винахідник має право на присвоєння свого імені зірці або іншому небесному тілу  

-Винахідник має право на присвоєння свого імені будь якій продукції, роботам чи послугам, 

що створюються\надаються з використанням його винаходу. 

  

Не реєструються як знаки для товарів і послуг позначення, які відтворюють:  

-назви відомих в Україні творів літератури;  

-назви відомих в Україні творів мистецтва за згодою власників авторського права;  

-портрети відомих в Україні осіб без їх згоди;  

-цитати з відомих в Україні творів літератури без згоди правонаступників власників 

авторського права;  

-персонажі з відомих в Україні творів літератури за згодою автора;  

-імена відомих в Україні осіб за їх згодою;  

-твори мистецтва незалежно від згоди автора. 

  

Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі 

умови:  

-вона вживається як назва даного товару;  

-вона вживається як складова частина назви даного товару;  

-вона не є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;  

-виробництво і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється незалежно від 

зазначеного географічного місця;  

-виробництво позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного 

географічного місця, а переробка в будь-якому місці;  

-виробництво і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах 

зазначеного географічного місця;  

-вона вживається лише як назва даного товару; 

  

За юридичною природою всі види забезпечення виконання зобов’язання поділяються на:  

-виключно зобов’язальні;  

-виключно речові;  

-зобов’язальні та речові;  

-неустойку;  

-цивільно-зобовязальні;. 

  

Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається:  

-у будь-якому випадку;  

-у випадках, заборонених законом;  

-у випадках, встановлених законом;  

-у випадках, заборонених договором;  

-не допускається в жодному випадку. 

  

Припинення зобов’язання за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим 

зобов'язанням між тими ж сторонами, називається:  

-припиненням зобов’язання переданням відступного;  

-припиненням зобов’язання зарахуванням;  

-новація;  



-новела;  

-припиненням зобов’язання прощенням боргу. 

  

Зарахування зустрічних вимог допускається:  

-у всіх випадках;  

-в жодному випадку;  

-у випадках, заборонених договором;  

-у випадках, встановлених договором або законом;  

-ЦК не передбачає інституту зарахування зустрічних вимог. 

  

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється:  

-у письмовій формі;  

-в усній формі;  

-лише в письмовій формі з нотаріальним посвідченням;  

-у будь-якій формі;  

-закон не врегульовує це питання. 

  

Виконання зобов’язання не може забезпечуватися:  

-неустойкою;  

-гарантією;  

-заставою;  

-затриманням;  

-завдатком. 

  

Гарантом може бути:  

-будь-яка особа;  

-лише фізична особа;  

-лише юридична особа;  

-банк;  

-лише територіальна громада. 

  

Поручителем може бути:  

-лише банк;  

-лише фінансова установа;  

-лише страхова організація;  

-лише юридична особа;  

-будь-яка особа. 

  

Предметом іпотеки може бути:  

-рухоме майно;  

-нерухоме майно;  

-гроші;  

-будь-які цінні папери;  

-валютні цінності. 

  

Договір застави нерухомого майна укладається:  

-в простій письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;  



-в усній формі;  

-у формі, визначеній домовленістю сторін;  

-закон не регулює це питання;  

-в такій формі, що й зобов’язання, яке забезпечується. 

  

Предметом застави може бути:  

-будь-яке майно, що може бути відчужене і на яке може бути звернене стягнення;  

-лише рухоме майно;  

-лише нерухоме майно;  

-лише гроші або рухоме майно;  

-лише майнові права. 

  

Грошове зобов’язання має бути виконане за загальним правилом:  

-у іноземній валюті;  

-у конвертованій іноземній валюті;  

-у неконвертованій іноземній валюті;  

-у будь-якій валюті;  

-у національній валюті. 

  

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає 

виконанню:  

-в момент пред’явлення вимоги;  

-в 7-денний строк з дня пред’явлення вимоги;  

-у цей строк (термін);  

-в будь-який час одночасно з пред’явленням вимоги;  

-у цей строк (термін) або протягом наступних двох днів. 

  

Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче 

має настати, підлягає виконанню:  

-у місячний строк з дня настання цієї події;  

-у 7-денний строк з дня настання такої події;  

-за день до настання такої події;  

-з настанням цієї події;  

-в момент пред’явлення вимоги. 

  

Місце виконання зобов’язання:  

-встановлюється в договорі;  

-визначається лише законом;  

-визначається лише місцезнаходженням боржника;  

-визначається лише місцезнаходженням кредитора;  

-визначається лише рішенням суду. 

  

У якій відповіді правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―Виконання свого обов’язку однією із сторін, яке відповідно до 

договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов’язку, є (...) виконанням 

зобов’язання‖:  

-солідарним;  

-альтернативним;  



-зустрічним;  

-неналежним;  

-несвоєчасним. 

  

За зобов’язаннями про передання нерухомого майна, якщо місце виконання зобов’язання не 

встановлено договором, то ним є:  

-місцеперебування (знаходження) боржника;  

-місцеперебування (знаходження) кредитора;  

-місцепроживання власника такого нерухомого майна;  

-місце, визначене рішенням суду;  

-місцезнаходження цього майна. 

  

Зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити одну з двох або кількох дій, 

називається:  

-зустрічним;  

-солідарним;  

-факультативним;  

-диспозитивним;  

-альтернативним. 

  

Прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому:  

-свій оригінал договору;  

-лише нотаріально посвідчену розписку про одержання виконання частково або в повному 

обсязі.  

-розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.  

-копію свого договору з відміткою про виконання;  

-нотаріально посвідчену копію свого договору з відміткою про виконання. 

  

Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін  

-допускається лише у випадках, встановлених договором або законом;  

-не допускається;  

-допускається зі згоди нотаріуса;  

-презюмується;  

-допускається зі згоди органів місцевого самоврядування. 

  

У зобов’язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути:  

-лише одна особа;  

-лише більше двох осіб;  

- лише дві особи;  

-лише кілька осіб;  

-одна або одночасно кілька осіб. 

  

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється:  

-лише у простій письмовій формі;  

-лише в письмовій формі з обов’язковим нотаріальним посвідченням;  

-в письмовій формі з обов’язковою державною реєстрацією.  

-у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за 

яким передається новому кредиторові з обов'язковим нотаріальним посвідченням;  



-у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за 

яким передається новому кредиторові. 

  

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов:  

-допускається в будь-якому випадку;  

-не допускається в жодному випадку;  

-не допускається, якщо одна із сторін заперечує проти цього;  

-не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом;  

-допускається лише за рішенням суду. 

  

Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється:  

-лише без згоди боржника;  

-без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом;  

-лише за згодою боржника;  

-лише за згодою третіх осіб;  

-лише за взаємною згодою сторін. 

  

Застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи 

називається:  

-завдатком;  

-закладом;  

-запорукою;  

-іпотекою;  

-притриманням. 

  

Застава рухомого майна, що передається у володіння заставодавця або за його наказом – у 

володіння третій особі називається:  

-завдатком;  

-іпотекою;  

-запорукою;  

-закладом;  

-притриманням. 

  

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе:  

-заставодавець;  

-заставоодержувач;  

-заставодержатель;  

-власник заставленого майна;  

-заставотримач. 

  

Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі:  

-передання предмета застави у володіння заставодержателя;  

-коли зобов’язання не буде виконано у встановлений строк;  

-укладення договору застави;  

-лише прийняття рішення судом;  

-закінчення строку дії договору застави. 



  

Застава майна, що вже заставлене, називається:  

-попередня застава;  

-застава незаставленого майна;  

-наступна застава;  

-майбутня застава;  

-остання застава. 

  

За загальним правилом звернення стягнення на предмет застави здійснюється:  

-на підставі договору про звернення стягнення предмет застави;  

-на підставі виконавчого напису державного виконавця;  

-за рішенням суду;  

-на підставі розпорядження власника;  

-лише за рішенням заставодавця. 

  

У разі часткового виконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою, право 

звернення на предмет застави:  

-припиняється;  

-зберігається в частині невиконаного боржником зобов’язання;  

-зберігається в первісному обсязі;  

-не зберігається;  

-зберігається частково. 

  

У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у 

наведеному законодавчому положенні: ―Смерть фізичної особи – боржника‖:  

-припиняє зобов’язання в будь-якому випадку;  

-не припиняє зобов’язання в жодному випадку;  

-припиняє зобов’язання лише, якщо це не передбачено в договорі;  

-припиняє зобов’язання, якщо правонаступники відмовляються від виконання зобов’язання;  

-припиняє зобов’язання, якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою боржника. 

  

У якій відповіді правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному 

законодавчому положенні: ―У разі відмови кредитора повернути борговий документ або 

видати розписку боржник має право‖:  

-не виконувати зобов’язання лише частково;  

-затримати виконання зобов'язання;  

-вимагати від кредитора сплати процентів;  

-вимагати визнання договору недійсним в судовому порядку;  

-притримання на предмет зобов’язання. 

  

У зобов’язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути:  

-лише одна особа;  

-лише більше двох осіб;  

-лише дві особи;  

-лише кілька осіб;  

-одна або одночасно кілька осіб. 

  

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має 



право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного 

кредитора на момент:  

-пред'явлення йому вимоги новим кредитором  

-лише одержання письмового повідомлення про заміну кредитора;  

-лише фактичної заміни кредитора;  

-лише виконання зобов’язання;  

-лише відправлення письмового повідомлення про заміну кредитора. 

  

Проценти на неустойку:  

-нараховуються згідно умов, передбачених в договорі;  

-нараховуються у всіх випадках;  

-не нараховуються;  

-нараховуються за кожен день прострочення виконання;  

-нараховуються у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. 

  

За виключною неустойкою стягненню підлягає:  

-неустойка або відшкодування збитків;  

-лише відшкодування збитків;  

-лише неустойка без права на відшкодування збитків;  

-збитки, які відшкодовуються тільки у тій частині, що не покрита неустойкою;  

-за вибором боржника здійснюється або стягнення неустойки, або відшкодування збитків. 

  

Залікова неустойка – це вид неустойки:  

-за якої збитки відшкодовуються тільки у тій частині, що не покрита неустойкою;  

-коли за вибором боржника здійснюється або стягнення неустойки, або відшкодування 

збитків;  

-коли відшкодовуються збитки;  

-за якої збитки відшкодовуються тільки у тій частині, що покрита неустойкою;  

-за якої збитки відшкодовуються тільки у тій частині, яка зазначена договором. 

  

Продовжте речення: «Якщо строк виконання основного зобов’язання встановлений, то строк 

дії поруки становить _______________»:  

-6 місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання;  

-1 рік від дня укладення договору поруки;  

-2 роки від дня укладення договору поруки;  

-8 місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання;  

-2 місяці від дня настання строку виконання основного зобов’язання. 

  

Продовжте речення: « Якщо строк виконання основного зобов’язання не встановлений або 

встановлений моментом пред’явлення вимоги, то строк дії поруки становить _________»:  

-6 місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання;  

-1 рік від дня укладення договору поруки;  

-2 роки від дня укладення договору поруки;  

-8 місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання;  

-2 місяці від дня настання строку виконання основного зобов’язання. 

  

Іпотечний договір укладається:  

-в письмовій формі;  



-у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню;  

-в усній формі;  

-в усній формі і підлягає державній реєстрації;  

-у письмовій або усній формі (за погодженням між сторонами). 

  

У разі ліквідації юридичної особи заставодавця заставодержатель набуває право звернення 

стягнення на заставлене майно _________________:  

-незалежно від настання строку виконання зобов’язання, забезпеченого заставою;  

-через 1 місяць після виконання зобов’язання, забезпеченого заставою;  

-через 2 місяці після виконання зобов’язання, забезпеченого заставою;  

-через 20 днів після виконання зобов’язання, забезпеченого заставою;  

-через 10 днів після виконання зобов’язання, забезпеченого заставою. 

  

Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, суд відповідно:  

-зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника;  

-збільшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника;  

-зменшує лише розмір збитків, а збільшує неустойку, яка стягується з боржника;  

-збільшує лише розмір збитків, а зменшує неустойку, яка стягується з боржника;  

-суд звільняє кредитора від відповідальності. 

  

Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок:  

-виключно випадку;  

-виключно непереборної сили;  

-випадку або непереборної сили;  

-недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника;  

-відсутність у боржника необхідних коштів. 

  

Продовжте речення: «Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, 

щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір 

________________»:  

-є укладеним з моменту його підписання сторонами;  

-є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення;  

-є нікчемним;  

-вважається недійсним з моменту його нотаріального посвідчення;  

-є неукладеним. 

  

За юридичною природою всі види забезпечення виконання зобов’язання поділяються на:  

-виключно зобов’язальні;  

-виключно речові;  

-зобов’язальні та речові;  

-неустойку;  

-правові та економічні. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*односторонній договір*) – це договір, за яким 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. 



  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: (*договір 

приєднання*) – це 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. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*попередній договір*) – це договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку 

(у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, 

встановлених цим договором. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*публічний договір*) – це договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе 

обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до 

неї звернеться. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 

(*змішаний договір*) – це договір, в якому містяться елементи різних договорів. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: домовленість 

двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 

та обов'язків – це (*договір*) 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: Відповідь 

особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття – це (*акцепт*) 

  

Оберіть, чи правильне законодавче положення: Твердження, що договір приєднання може 

бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється 

прав, які, звичайно, мала, або вона не брала участі у формуванні умов договору, або всі 

умови договору були визначені іншою стороною:  

-вірне  

-невірне 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*штраф*) - 

це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 

виконаного зобов’язання. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*пеня*) – це 

неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 

зобов’язання за кожен день прострочення виконання. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*завдаток*) – 

це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок 

належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення 

його виконання. 



  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*іпотека*) – 

це застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. 

  

Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: (*заклад*) - це 

застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом – 

у володіння третій особі. 

  

Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: За 

гарантією банк, інша (*фінансова*) установа, страхова організація (*гарант*) гарантує перед 

кредитором бенефіціаром виконання боржником принципалом свого обов’язку. 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: У разі порушення боржником 

зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором 

як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) 

відповідальність поручителя.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: У разі порушення боржником 

зобов’язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов’язаний сплатити кредиторові грошову 

суму відповідно до умов гарантії.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Якщо порушення зобов’язання 

сталося з вини кредитора, завдаток залишається у нього.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Правочин щодо забезпечення 

виконання зобов’язання. Вчинений із недотримання письмової форми, є нікчемним.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Сплата (передання) неустойки 

позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або 

неналежним виконанням зобов’язання.  

-Правильно  

-Неправильно 

  

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Заставодавець має право 

користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі здобувати з 

нього плоди та доходи, якщо інше не встановлено договором і якщо це випливає із суті 

застави.  



-Правильно  

-Неправильно 

 

Вставте два слова у наступне законодавче положення: «За договором поруки (*поручитель*) 

поручається перед (*кредитором*) боржника за виконання ним свого обов’язку». 

 

Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Відповідно до Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», право на одержання патенту на 

службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника  

-Правильне  

-Неправильне 

  

Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання:  

-частково;  

-у повному обсязі;  

-лише в розмірі 20% від сплати основного боргу;  

-лише в розмірі 0,5 % неустойки;  

-лише в розмірі 50% від сплати основного боргу;  

-частково, але не більше 10% від сплати основного боргу;  

-в обсязі не більше, ніж 0,2% від сплати основного боргу. 

  

Предметом застави товарів в обороті або переробці можуть бути:  

-комплектуючі вироби;  

-лише нерухоме майно;  

-сировина;  

-будь-яке майно;  

-будь-які майнові права;  

-заклад;  

-лише національні культурні та історичні цінності. 

  

У яких відповідях правильно зазначені слова пропущені у законодавчому 

положенні:―Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (...) зобов'язана вчинити 

на користь другої сторони (...) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, кредитор має право вимагати від 

боржника виконання його обов'язку‖:  

-боржник  

-власник  

-кредитор  

-фізична особа  

-людина  

-наймач  

-третя особа 

  

Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:  

-сплати кредиторові суми, на яку видано гарантію;  

-недійсності основного зобов’язання;  

-нікчемності основного зобов’язання;  

-закінчення строку дії гарантії;  



-відмови кредитора від своїх прав за гарантією шляхом повернення її гарантові;  

-реорганізації гаранта. 

  

У правовідношенні застави сторони називаються:  

-заставодержатель;  

-заставний;  

-заставник;  

-заставодар;  

-заставодавець;  

-заставник;  

-заставлювач. 

  

Застава виникає на підставі:  

-договору;  

-одностороннього правочину;  

-адміністративного акта;  

-довіреності;  

-закону;  

-рішення суду. 

  

Кредитор, який притримує у себе річ відповідає, якщо це сталося з його вини, за:  

-втрату речі;  

-використання речі;  

-збереження речі;  

-цілісність речі;  

-пошкодження речі;  

-схоронність речі;  

-псування речі. 

  

Предметом іпотеки можуть бути:  

-один об’єкт нерухомого майна;  

-лише майнові права;  

-лише цінні папери;  

-товари в обороті та переробці;  

-декілька об’єктів нерухомого майна;  

-об’єкт рухомого майна;  

-іпотечні сертифікати. 

  

Не допускається зарахування зустрічних вимог:  

-про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю;  

-про стягнення аліментів;  

-щодо довічного утримання (догляду);  

-про сплату грошових сум;  

-щодо оплати товарів, робіт та послуг;  

-щодо договору позички;  

-щодо договору поставки. 

  

Новація зобов’язання не допускається щодо  



-зобов’язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я;  

-про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом;  

-будь-яких майнових зобов’язань;  

-майнових прав покупця;  

-зобов’язань про відшкодування шкоди, завданої смертю;  

-про сплату будь-яких грошових сум;  

-щодо оплати товарів, робіт та послуг. 

  

Зобов’язання не припиняється:  

-поєднанням боржника і кредитора в одній особі;  

-неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає;  

-смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв’язку з цим не 

може бути виконане іншою особою;  

-смертю кредитора, якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою кредитора;  

-виконанням основної частини зобов’язання;  

-смертю кредитора в будь-яких випадках;  

-смертю боржника в будь-яких випадках; 

  

У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 

сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі пропорційно збільшується 

у таких випадках:  

-у всіх грошових зобов’язаннях;  

-у всіх зобов’язаннях з відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням договору;  

-у зобов’язаннях з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом;  

-у зобов’язаннях з відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я;  

-у зобов’язаннях з відшкодування шкоди, завданої несвоєчасним виконанням договору;  

-у зобов’язаннях , що виникають з договору довічного утримання (догляду);  

-у випадках, заборонених законом. 

  

Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:  

-сплати кредиторові суми, на яку видано гарантію;  

-недійсності основного зобов’язання;  

-нікчемності основного зобов’язання;  

-закінчення строку основного зобов’язання;  

-закінчення строку дії гарантії;  

-відмови кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про 

звільнення його від обов'язків за гарантією;  

-смерті кредитора. 

  

Право застави припиняється у разі:  

-припинення зобов'язання, забезпеченого заставою;  

-у випадках, заборонених законом;  

-втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави;  

-поліпшення предмета застави;  

-реалізації предмета застави;  

-набуття застоводержателем права користування предметом застави;  

-смерті заставодержателя. 



  

Виберіть правильні законодавчі положення щодо завдатку:  

-якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора;  

-якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути 

боржникові завдаток ;  

-якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути 

боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі подвійного завдатку або його 

вартості;  

-якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути 

боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості;  

-якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток не залишається у 

кредитора;  

-сторона, винна у порушенні зобов'язання, в будь-якому випадку має відшкодувати другій 

стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку;  

-сторона, винна у порушенні зобов'язання має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на 

яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором. 

  

Особа, яка володіє предметом застави, зобов’язана, якщо інше не встановлено договором:  

-вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави;  

-утримувати предмет застави належним чином;  

-негайно повідомляти другу сторону договору застави про виникнення загрози знищення або 

пошкодження предмета застави;  

-застрахувати предмет застави;  

-вилучати корисні властивості предмета застави;  

-оновлювати предмет застави;  

-робити капітальний ремонт предмета застави. 

  

До видів забезпечення виконання зобов’язання, які є заходами цивільно – правової 

відповідальності належать:  

-неустойка;  

-порука;  

-гарантія;  

-застава;  

-притримання;  

-завдаток;  

-заставна. 

  

Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів, а саме:  

-облігацій;  

-векселів;  

-акцій;  

-іпотечних облігацій;  

-іпотечних сертифікатів;  

-лише іпотечних облігацій;  

-акредитивів. 

  

Зобов’язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:  

-закінчення строку дії гарантії;  

-не сплати кредиторові суми, на яку видано гарантію;  

-відмови кредитора від своїх прав за гарантією шляхом повернення її гарантові або шляхом 



подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов’язків за гарантією;  

-в разі загибелі майна;  

-в разі придбання права власності на заставлене майно;  

-в разі примусового продажу майна;  

-у випадку переведення боржником боргу на іншу особу. 

  

Виконання зобов’язання може забезпечуватися:  

-неустойкою;  

-порукою;  

-гарантією;  

-затриманням;  

-позикою;  

-позичкою;  

-утриманням. 

  

Учасниками правовідносин при забезпеченні виконання зобов’язання гарантією є:  

-гарант;  

-бенефіціар;  

-принципал;  

-гарантодавець;  

-гарантоодержувач;  

-лише бенефіціант;  

-гарантодержатель. 

  

Особа, яка володіє предметом застави, зобов’язана:  

-вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави;  

-утримувати предмет застави належним чином;  

-негайно повідомляти другу сторону договору застави про виникнення загрози знищення або 

пошкодження предмета застави;  

-продати предмет застави;  

-не укладати будь-яких договорів;  

-негайно реалізувати предмет застави належним чином;  

-відшкодувати збитки, якщо інше не встановлено договором застави. 

  

Іпотека припиняється у разі:  

-припинення основного зобов’язання;  

-закінчення строку дії іпотечного договору;  

-реалізації предмета іпотеки;  

-визнання іпотечного договору дійсним;  

-за бажанням третьої особи;  

-у разі порушення боржником основного зобов’язання;  

-по спливу 3-х років з моменту укладення договору іпотеки. 

  

Предметом неустойки може бути:  

-грошова сума;  

-лише національна валюта;  

-рухоме майно;  

-нерухоме майно;  

-проценти;  



-відшкодування збитків;  

-лише цінні папери. 

  

За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі 

свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи:  

-відшкодування моральної шкоди;  

-відповідне зменшення купівельної ціни;  

-сплату процентів;  

-сплату неустойки;  

-відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання;  

-заміну предмета застави;  

-розірвання договору застави. 

 

За користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, 

якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за 

користування чужими грошовими коштами встановлюється:  

-лише в розмірі облікової ставки НБУ;  

-виходячи з звичаїв ділового обороту;  

-договором;  

-лише рішенням суду;  

-законом;  

-іншим актом цивільного законодавства;  

-виходячи з принципів добросовісності, розумності, справедливості. 

 
 

 


