
Цивільне право України 

(21.04.2017 р.)  
 

1. Визначте відповідь, у якій правильно вказано зміст предмета цивільного права. 
 

2. Що становить юридичний зміст цивільних правовідносин? 

 

3. Що входить до складу юридичних фактів у цивільному праві? 

 

4. Що належить до предмету цивільного права? 

 

5. Які відносини регулюються цивільним законодавством? 

 

6. Орган державної влади звернувся до фізичної особи - підприємця А з вимогою 
виготовляти товари встановленого асортименту. Який принцип цивільного 
законодавства в даному випадку порушено? 

 

7. Предметом цивільно-правового регулювання є: 
 

8. Методу цивільно-правового регулювання притаманно: 
 

9. Наука цивільного права це: 
 

10. Регулятивна функція цивільного права проявляється в: 
 

11. Захист цивільних прав та інтересів в межах цивільно-правового регулювання 
здійснюється: 

 

12. Суб’єктивне цивільне право особи це: 
 

13. Елементом структури суб’єктивного цивільного права є: 
 

14. До принципів цивільного права належать: 
 

15. Цивільне право як галузь права і цивільне законодавство співвідносяться між собою як: 
 

16.  Як називаються юридичні факти, які породжують, змінюють чи припиняють цивільні 
правовідносини, незалежно від волі фізичних чи юридичних осіб?: 

 

17. Який з перерахованих інститутів НЕ відноситься до цивільного права: 
 

18. Які з нижче перерахованих відносин є предметом цивільно-правового регулювання? 

 

19. Що НЕ є підставами виникнення цивільних прав та обов'язків? 

 

20. Що із перерахованого не є елементом цивільних правовідносин? 

 

21. Цивільне право як наука–це: 
 

22. Орган державної влади звернувся до фізичної особи - підприємця А з вимогою 
виготовляти товари встановленого асортименту. Який принцип цивільного 
законодавства в даному випадку порушено:? 

 

23. Вкажіть на джерело Цивільного права. 



 

24. Основним актом цивільного законодавства є: 
 

25. Що таке звичай? 

 

26. Чи мають акти цивільного законодавства зворотну дію в часі? 

 

27. Які засоби подолання прогалин передбачено в цивільному праві? 

 

28. Що становить основу цивільного законодавства? 

 

29. До яких відносин положення Цивільного кодексу НЕ застосовуються? 

 

30. Що відноситься до загальних засад регулювання цивільних правовідносин? 

 

31. Які звичаї можуть виступати джерелом регулювання цивільних відносин? 

 

32. В якому випадку міжнародний договір стане джерелом регулювання цивільних 
відносин? 

 

33. Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект 
закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж Цивільний кодекс України, він 
зобов'язаний: 

 

34. Як називається врегулювання цивільних відносин, що не регулюються Цивільним 
кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, тими правовими 
нормами кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за 
змістом цивільні відносини? 

 

35. Гр. П. взяв кредит в банку «Фінанси» під заставу будинку. У встановлений час кредит 
і проценти П. не повернув. Яким законодавством регулюються дані відносини?: 

 

36. Якщо між С і Б виникли правовідносини, що не врегульовані актами цивільного 
законодавства, то потрібно застосовувати: 

 

37. Форма вираження цивільно-правових норм, що мають загальнообов'язковий характер – 

це: 
 

38. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних 
відносин, вони регулюються за: 

 

39. Основним джерелом цивільного права в континентальній правовій системі є: 
 

40. Основним джерелом  цивільного права в англо-американській правовій системі є: 
 

41. Якщо сторони С та Д  при укладенні правочину відступили від положень актів 
цивільного законодавства і врегулювали свої відносини на основі правового звичаю, 
то: 

 

42. Для регулювання своїх відносин сторони К і Т  можуть використовувати звичаї 
ділового обороту, якщо вони: 

 

43. Чи несе малолітня особа віком до 14 років відповідальність за заподіяну шкоду? 

 



44. Як називається дієздатність фізичної особи віком від 14 до 18 років? 

 

45. Хто нестиме відповідальність за порушення неповнолітнім договору укладеного ним 
самостійно за згодою батьків (усиновлювачі) піклувальника? 

 

46. Які фактори можуть призвести до обмеження дієздатності фізичної особи? 

 

47. Як називається здатність мати цивільні права та обов'язки? 

 

48. Як називається передбачена нормами права здатність виступати учасником цивільних 
правовідносин? 

 

49. Як називається здатність фізичної особи нести цивільно-правову відповідальність за 
шкоду заподіяну її протиправними діями? 

 

50. З яким моментом пов’язане виникнення цивільної правоздатності фізичної особи? 

 

51. З яким моментом пов’язане припинення цивільної правоздатності фізичної особи? 

 

52. В сфері цивільних правовідносин людина виступає як: 
 

53. Щодо здатності мати цивільні права та обов’язки всі фізичні особи є: 
 

54. Яку відповідальність малолітньої особи за завдану нею шкоду передбачено в 
цивільному праві? 

 

55. Як називається 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? 

 

56. З якого віку фізична особа за загальним правилом набуває повної дієздатності? 

 

57. Які види цивільної дієздатності фізичної особи виділяють в цивільному праві? 

 

58. В якому випадку фізична особа може бути визнана судом недієздатною? 

 

59. З якого моменту дієздатність фізичної особи припиняється? 

 

60. Від яких факторів залежить обсяг дієздатності фізичної особи? 

 

61. Який наслідок припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття 
передбачено щодо набутого нею обсягу повної цивільної дієздатності? 

 

62. З якого віку фізичній особі, яка працює за трудовим договором може бути надана повна 
цивільна дієздатність? 

 

63. Який правовий наслідок передбачено щодо фізичної особи у випадку обмеження її 
дієздатності? 

 

64. Яка здатність входить до обсягу дієздатності фізичної особи у випадку її обмеження? 

 

65. Який наслідок передбачено щодо фізичної особи у разі визнання її недієздатною? 

 



66. Хто несе відповідальність за шкоду заподіяну недієздатною фізичною особою? 

 

67. Який строк встановлено законодавцем зі спливом якого фізична особа може бути 
визнана судом безвісно відсутньою, якщо в місці її постійного проживання немає 
відомостей про місце її перебування? 

 

68. Як називається дієздатність фізичної особи, яка не досягла віку 14 років? 

 

69. Яку з перерахованих дій може самостійно вчиняти фізична особа віком від 14 до 18 
років? 

 

70. Хто може виступати суб’єктом цивільних правовідносин? 

 

71. Хто з перерахованих осіб несе майнову відповідальність згідно з цивільним 
законодавством, за шкоду завдану малолітніми, які не досягли 14 років? 

 

72. Хто буде відшкодовувати шкоду заподіяну неповнолітнім віком від 14 до 18 років, який 
немає майна або заробітку? 

 

73. Що є передумовою участі у здійсненні підприємницької діяльності фізичних осіб, які 
досягли віку 16 років? 

 

74. В якому випадку фізична особа може набути дієздатності у повному обсязі до 
досягнення нею повноліття? 

 

75. Що є необхідною умовою здійснення підприємницької діяльності фізичною особою? 

 

76. Згідно Конституції України право на здійснення підприємницької діяльності це: 
 

77. Який принцип приватного права визначає обсяг правоздатності фізичної особи? 

 

78. Що має істотне значення для реалізації правоздатності фізичної особи у цивільних 
правовідносинах? 

 

79. З чим пов’язане набуття фізичною особою статусу підприємця? 

 

80. З якого віку фізична особа може займатися підприємницькою діяльністю? 

 

81. Яка вимога висувається до осіб які прагнуть займатися підприємницькою діяльністю 
до досягнення повноліття? 

 

82. Який юридичний наслідок реєстрації неповнолітньої особи у якості підприємця? 

 

83. Який юридичний наслідок припинення неповнолітньою особою підприємницької 
діяльності? 

 

84. Яке значення має державна реєстрація фізичної особи у якості підприємця? 

 

85. Який обсяг відповідальності фізичної особи-підприємця? 

 

86. Якщо громадянку Кузьміну було визнано безвісно відсутньою, то опіка над її майном 

встановлюється ким? 

 



87. В якому випадку надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність НЕ 
зберігається? 

 

88. К. було оголошено померлим. Усе його майно успадкував Н. По спливу якого строку 
Н. зможе продати успадковану ним земельну ділянку?: 

 

89. Якщо батьки відкрили на ім’я свого 15-річного сина банківський рахунок і внесли на 
нього 10 тис. гривень, то: 

 

90. Родичі громадянина М втратили з ним зв’язок після обвалу житлового будинку, де він 
проживав. Для розслідування причин обвалу та ліквідації його наслідків створена 
спеціальна комісія. По спливу якого терміну гр. К може бути оголошений померлим?: 

 

91. Яким чином здійснює свої особисті немайнові права 21–річний недієздатний 
громадянин С.? 

 

92. На підставі рішення суду Петренка визнано безвісно відсутнім. Хто буде 
встановлювати опіку над його майном? 

 

93. Який акт цивільного стану підлягає державній реєстрації?: 
 

94. Неповнолітній А, над яким була встановлена опіка, досягнув 14 р. У такому разі права 
і обовꞌязки піклувальника переходять до опікуна: 

 

95. Якщо 15-річний В весь свій заробіток витрачає на гральні автомати, то батьки В мають 
право звернутися до суду із заявою про: 

 

96. Якщо батьки неповнолітньої С виступають проти надання С повної цивільної 
дієздатності, то повна цивільна дієздатність надається: 

 

97. Гр. К пропав безвісти у звꞌязку з воєнними діями у 2012 р. Воєнні дії завершилися у 
2016 р. Коли К в судовому порядку може бути оголошений померли?: 

 

98. Ситкіна у 2016 р., перебуваючи у морському круїзі, пропала безвісти. За даними ЗМІ 
корабель потрапив у шторм. По спливу якого часу її чоловік може звернутися до суду 
про оголошення Ситкіної померлою: 

 

99. Обмежено дієздатний К може самостійно отримувати свій заробіток за наявності: 
 

100. М звернулася до суду із заявою про визнання О недієздатним. Заяву було задоволено. 
З якого моменту О буде визнано недієздатним?: 

 

101. Починаючи з червня 2016 р. у місці постійного проживання гр. Р немає відомостей про 
місце його перебування. Коли дружина Р має право звернутися до суду про визнання Р 
безвісно відсутнім?: 

 

102. Михайленко  рибалив на морі. Човен перевернувся і він втопився. Все це трапилось на 
очах у шести громадян, які відпочивали на березі моря. Тіло Михайленка не знайшли. 
Коли суд може  оголосити  його померлим? 

 

103. Яким чином акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати 
належні їм акції? 

 

104. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом: 



 

105. На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою нотаріус за 
останнім місцем її проживання описує належне їй майно та: 

 

106. Після спливу якого строку фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними 
діями, може бути оголошена судом померлою? 

 

107. Протягом якого строку спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають 
права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям 
спадщини протягом? 

 

108. Шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена: 
 

109. Якщо гр. А. протягом 1 року зловживає азартними іграми, чим ставить свою сім’ю у 
скрутне матеріальне становище, то це є підставою для: 

 

110. Якщо гр. Кисельов був визнаний обмежено дієздатним, то без згоди піклувальника він 
має право: 

 

111. Якою цивільної дієздатністю володіє 12-річний Іванов?: 
 

112. Які правочини може має право укладати малолітня особа?: 
 

113. Недієздатна особа має квартиру на праві приватної власності, що знаходиться за 
адресою 1, постійно проживає за адресою 2 (адреса опікуна), в суботу та неділю 
перебуває за адресою 3 (адреса лікувальної установи). Визначте місце проживання 
недієздатної особи? 

 

114. Одинокий громадянин К., який  зловживає спиртними напоями: 
 

115. Який вид дієздатності притаманний неповнолітньому К., що перебуває в 
зареєстрованому шлюбі? 

 

116. У зв'язку з серйозною сваркою між подружжям, чоловік - Кудлатий О. 1 липня 2013 
року зібрав свої речі і поїхав в невідомому напрямку, нікому не кажучи про це. У січні 
2014 р. (дату встановити не вдалося) сестра Кудлатого одержала від нього лист про стан 
справ в його новому житті, після цього ніяких відомостей не було. З якої дати дружина 
матиме право звернутись до суду щодо визнання чоловіка безвісно відсутнім? 

 

117. Одним із обовꞌязків опікуна над майном фізичної особи - Р, яка визнана безвісно 
відсутньою – є надання утримання особам, яких Р зобовꞌязаний був отримувати: 

 

118. Якщо Д було оголошено померлим у 2015 р., то його син, що успадкував будинок 
батька у 2016 р., зможе його продати: 

 

119. Гр. К пропав безвісти у звꞌязку з воєнними діями у 2012 р. Воєнні дії завершилися  у 
2016 р. Коли К в судовому порядку може бути оголошений померли?: 

 

120. Якщо шлюб 17-ої Н було припинено, то Н продовжує бути фізичною особою з: 
 

121.  Обмежено дієздатний К може самостійно отримувати свій заробіток за наявності: 
 

122. М звернулася до суду із заявою про визнання О недієздатним. Заяву було задоволено. 
З якого моменту О буде визнано недієздатним?: 



 

123. Вкажіть на поняття юридичної особи: 
 

124. З якого моменту в юридичної особи виникає правоздатність та дієздатність? 

 

125. Назвіть ознаку юридичної особи: 
 

126. Яке немайнове право може належати юридичній особі? 

 

127. Що не входить до обсягу правоздатності юридичної особи? 

 

128. Яким чином юридична особа реалізує свою дієздатність? 

 

129. Які види юридичних осіб приватного права можуть створюватися згідно Цивільного 
кодексу України? 

 

130. Яке товариство не відноситься до господарських? 

 

131. Яке товариство відноситься до господарських? 

 

132. Чим відрізняються підприємницькі і непідприємницькі товариства? 

 

133. За наявності яких умов непідприємницькі товариства можуть здійснювати 
підприємницьку діяльність? 

 

134. Скільки осіб потрібно для створення підприємницького товариства? 

 

135.  Що є засобом індивідуалізації юридичної особи? 

 

136. Як називається вищий орган акціонерного товариства? 

 

137. Як називається 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? 

 

138. Яка з наведених організацій належить до кола підприємницьких товариств? 

 

139. Наглядова рада акціонерного товариства це: 
 

140. Виділом акціонерного товариства визнається: 
 

141. Акціонерне товариство може виплачувати дивіденди: 
 

142. Учасник повного товариства вирішив передати свою часту в товаристві третій особі. 
Таке рішення може бути прийняте ним лише: 

 

143. Учасник повного товариства, що було створено на невизначений строк, може в будь-

який час вийти з товариства, заявивши про це не пізніш як: 
 

144. Вихід із товариства, що було створено на визначений строк, допускається лише при 
наявності поважних причин та за умови, що попередження про це надійшло не пізніш: 

 

145. Громадян А. при створені повного товариства вніс певне майно для користування. При 
виході із товариства йому це майно: 



 

146. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб це:  
 

147. Протягом якого терміну акціонерне товариство публікує інформацію про проведення 
загальних зборів в засобах масової інформації? 

 

148. Який мінімальний відсоток пайового внеску зобов’язаний внести член виробничого 
кооперативу до дня його державної реєстрації? 

 

149. Яку відповідальність несуть члени виробничого кооперативу за зобов’язаннями 
кооперативу? 

 

150. Не пізніше скількох місяців до виходу з повного товариства Іванов, який є його 
учасником, повинен заявити про свій вихід: 

 

151. Правоздатність юридичної особи виникає: 
 

152. Залежно від мети діяльності всі юридичні особи поділяються на: 
 

153. Від порядку створення всі юридичні особи можуть бути поділені на: 
 

154. Коли припиняється цивільна дієздатність юридичної особи? 

 

155. Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходження 
та здійснює всі або частину її функцій це: 

 

156. Що є установчим документом повного товариства? 

 

157. Хто несе відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи? 

 

158. Господарським товариством є: 
 

159. Перетворення юридичної особи це: 
 

160. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи які вимоги задовольняються в 
першу чергу? 

 

161. Що з перерахованого нижче не є організаційно-правовою формою юридичної особи? 

 

162. На підставі чого створюється юридична особа публічного права?  
 

163. Яким чином учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть ризик збитків, 
пов'язаних з діяльністю товариства? 

 

164. Хто є суб’єктом державної реєстрації юридичної особи? 

 

165. Акціонерні товариства за типом поділяються на : 
 

166. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, 
не може здійснюватися за ціною, нижчою: 

 

167. На підставі чого створюється і діє командитне товариство? 

 

168. У разі смерті члена виробничого кооперативу його спадкоємці: 



 

169. Як називається стан боржника за якого він НЕ може відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів?  

 

170. Яким шляхом створюють юридичні особи приватного права? 

 

171. Як називається договір про створення та порядок діяльності господарських товариств? 

 

172. Який з перерахованих способів є способом припинення юридичної особи без 
правонаступництва: 

 

173. Ким здійснюється управління справами в командитному товаристві? 

 

174. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в: 
 

175. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом: 
 

176. Установчим документом акціонерного товариства є: 
 

177. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням: 
 

178. Статутний капітал товариства це: 
 

179. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з: 
 

180.  Наглядова рада акціонерного товариства є органом: 
 

181. Протягом якого терміну публікується повідомлення про ухвалене рішення щодо 
припинення діяльності акціонерного товариства в офіційному друкованому виданні? 

 

182. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією,  в разі ліквідації 
акціонерного товариства, підлягає затвердженню: 

 

183.  У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства в першу чергу 
задовольняються вимоги його кредиторів та акціонерів: 

 

184. До якої дати діє засновницький договір акціонерного товариства? 

 

185. Командитне товариство "А" створюється одним повним учасником та вкладником. Що 
в даному випадку буде установчим документом відповідно до Цивільного Кодексу 
України? 

 

186. Яке господарське товариство НЕ може бути створене однією особою?: 

 

187. Яку відповідальність несуть засновники акціонерного товариства К, М, Т за 
зобов’язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства? 

 

188. В чому відмінність реорганізації від ліквідації юридичної особи? 

 

189. Що з перерахованого нижче належить до нематеріальних об’єктів цивільних прав? 

 

190. Що НЕ може бути об’єктом цивільних правовідносин? 

 

191. Як називаються речі, які характеризуються мірою, вагою, кількістю? 



 

192. Яка річ є складною? 

 

193. Які з нижче перерахованих документів, НЕ мають відношення до цінних паперів? 

 

194. Бездокументарним цінним папером є: 
 

195.  Що належить до пайових цінних паперів? 

 

196. Акція це: 
 

197. Яка мінімальна номінальна вартість акції? 

 

198. Акціонерне товариства розміщує тільки: 
 

199. Хто може бути емітентом цінних паперів? 

 

200. Тварини в цивільному обороті: 
 

201. Речі визначені індивідуальними ознаками: 
 

202. Майнові права як об’єкти цивільних прав є: 
 

203. Які об’єкти, визнаються об’єктами, що вилучені з цивільного обороту? 

 

204. Що таке підприємство як об’єкт цивільних прав? 

 

205. Кому належать права, посвідчені цінним папером? 

 

206. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення: 
 

207. Які наслідки тягне відсутність обов’язкових реквізитів на цінному папері чи не 
відповідність цінного паперу встановленої для нього форми? 

 

208. Як називається цінний папір, який посвідчує право його держателя на отримання частки 
прибутку юридичної особи? 

 

209. Підприємство як єдиний майновий комплекс є: 
 

210. Послуга, як об’єкт цивільних прав це: 
 

211. Що відноситься до об’єктів цивільних прав, що обмежені в цивільному обороті? 

 

212. Все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного 
знецінення є: 

 

213. Що НЕ охоплюється поняттям майна, як об’єкта цивільних прав? 

 

214. Що НЕ входить до складу підприємства як єдиного майнового комплексу? 

 

215. Які з перерахованих прав не відносяться до майнових? 

 

216. Що НЕ є об’єктом цивільних прав? 

 



217. Які з цих об’єктів цивільних прав належать до невідчужуваних? 

 

218. До якої категорії слід відносити корпоративні права, як об’єкти цивільних прав? 

 

219. До якої групи цінних паперів належать облігації? 

 

220. Яка ознака властива облігаціям підприємств, як цінному паперу? 

 

221. Які ознаки притаманні акції як цінному паперу? 

 

222. Які переваги надають привілейовані акції? 

 

223. Як називаються цінні папери, що надають їх держателю право розпоряджатися майном 
вказаним в цих паперах? 

 

224.  Що з перерахованого відноситься до речей обмежених в цивільному обігу? 

 

225. Як називається річ, що призначена для неодноразового використання, яка зберігає при 
цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу: 

 

226.  Як називаються речі, які характеризуються мірою, вагою, кількістю: 
 

227. Гр. О. і гр.Н. домовились про продаж скрипки, проте в процесі виконання договору 
виявилося, що Л. вирішив залишити футляр від скрипки собі. Яка правова доля футляру 
від скрипки, якщо сторони не визначили цього в договорі? 

 

228. Передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на 
цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи – це: 

 

229. Який зміст має презумпція правомірності правочину? 

 

230. Як називається правочин який вважається укладеним з моменту передачі речі? 

 

231. Які правочини є удаваними? 

 

232. Якщо недотримана вимога щодо нотаріального посвідчення одностороннього 
правочину, то такий правочин є: 

 

233. Яким є правочин, що вчинений юридичною особою за межами її правоздатності? 

 

234. З якого моменту оспорюваний правочин є недійсним? 

 

235. За загальним правилом правовими наслідками недійсності правочину є: 
 

236. За правовою природою дво- або багатосторонній правочин це: 
 

237. Для кого може створювати обов’язки односторонній правочин? 

 

238. У якій формі може бути вчинена відмова від правочину? 

 

239. Чи має юридичне значення спрямованість правочину? 

 

240. Сторона одностороннього правочину може бути представлена: 
 



241. Ким може бути витлумачений зміст правочину? 

 

242. Відкладальною обставиною в правочині є: 
 

243. Правочин, який вчинено малолітньою особою за межам її цивільної дієздатності, 
вважається схваленим її батьками, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, не 
заявили претензій другій стороні протягом: 

 

244. Яким є правочин, вчинений під впливом помилки? 

 

245. Яким є правочин, вчинений під впливом обману? 

 

246. Яким є правочин вчинений під впливом тяжкої обставини? 

 

247. Яким є правочин, котрим обмежується право заставодавця заповідати заставлене 
майно? 

 

248. Якщо недійсність правочину встановлена законом, він є: 
 

249. До яких правових наслідків призводить визнання недійсною частини правочину? 

 

250. Яким є правочин, вчинений малолітньою особою за межами її дієздатності, не 
схвалений батьками? 

 

251. Яким є правочин, що порушує публічний порядок? 

 

252. Які правові наслідки вчинення правочину під впливом обману? 

 

253. Який правочин є фіктивним? 

 

254. Який правочин є удаваним? 

 

255. Як визначається правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені 
законом цивільні права та обов'язки ? 

 

256. Якщо Петренко відмовився від спадщини на користь Симченка, то він вчинив: 
 

257. Публічна обіцянка винагороди, відмова від права власності, відмова від спадщини – це: 
 

258. Якщо сторони С і Д письмово висловили своє бажання нотаріально НЕ посвідчувати 
договір купівлі-продажу земельної ділянки, то такий договір є: 

 

259. Якщо Громов дізнався, що його малолітня донька вчинила правочин за межами своєї 
цивільної дієздатності і протягом двох тижнів заявив претензії другій стороні – гр. 
Хоменко, то такий правочин є: 

 

260. Електронну форму правочину слід вважати згідно чинного законодавства: 
 

261. Які правові наслідки недійсності правочину, що порушує публічний порядок, при 
наявності умислу лише у однієї із сторін правочину? 

 

262. Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих 
його частин не може ґрунтуватися: 

 



263. Між громадянином А. і малолітнім В. було укладено правочин щодо купівлі-продажу 
велосипеда, який належав неповнолітньому. Правочин вчинено без відома батьків 
малолітнього. Чи може такий правочин бути чинним? 

 

264.  Для визнання правочину недійсним НЕ має істотного значення помилка щодо: 
 

265. Якщо у правочині не вказане місце його вчинення, то місцем вчинення 
одностороннього правочину є: 

 

266. Громадянином П. було здійснено укладення договору дарування майна зі своїм 
родичем з метою приховання цього майна від конфіскації. Такий правочин є : 

 

267.  Який з перерахованих правочинів повинен бути укладений у простій письмовій 
формі?: 

 

268. Що з перерахованого не належить до загальних вимог, додержання яких є необхідним 
для чинності правочину: 

 

269. Іванов, якому виповнилося 10 років продав свій ноутбук в комісійний магазин. 
Протягом якого строку батьки повинні заявити претензії комісійному магазину, щоб 
правочин відповідно до закону вважався нікчемним: 

 

270. Які наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення правочину? 

 

271.  Фактично було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, а оформлено 
цей правочин лише довіреністю на управління транспортним засобом. Визначте вид 
правочину. 

 

272.  Які правові наслідки укладання договору  особою, яка помилялася щодо його істотних 
умов? 

 

273. Фіктивним є правочин, який вчинено... 
 

274. Громадян А. копав власний город і знайшов скарб. Даний юридичний факт є? 

 

275. Які з вказаних юридичних фактів не є юридичними вчинками? 

 

276. Анастасія знайшла годинник і здала знахідку до поліції. Про який вид юридичного 
факту йде мова? 

 

277. Іван склав заповіт в якому все майно заповів дружині. Про який вид юридичного факту 
йде мова? 

 

278. Громадянин Андрійчук написав книгу про історію своєї сім’ї. Про який вид 
юридичного факту йде мова? 

 

279. Власник будинку Д. подарував Т. свій будинок, що було посвідчено нотаріусом. Проте 
не зважаючи на укладений договір, Т. передав власнику будинку 10 тис.грн., тобто Д. 
не подарував, а фактично продав будинок Т. Які правові наслідки ситуації? 

 

280. Комітет з організації музею письменника К., звернувся до його родичів з пропозицією 
про продаж особистих речей письменника. Серед речей, які дійсно належали 
письменнику, родичі продали і письмовий стіл, що йому не належав. Який правочин 
має місце? 



 

281. Власник частини будинку Д. подарував Т. свою частину, що було посвідчено 
нотаріусом, однак  згодом Т. передав за це Д. визначену суму коштів, тим самим 
фактично продавши свою частку. Який правочин має місце? 

 

282. Як називається правочин, що пов’язаний з особливим ризиком для сторін? 

 

283.  При укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки сторони за спільною 
згодою вирішили його не посвідчувати, тому такий договір є: 

 

284. Якщо Громов дізнався, що його малолітня донька вчинила правочин за межами своєї 
цивільної дієздатності і протягом двох тижнів заявив претензії другій стороні – гр. 
Хоменко, то такий правочин є: 

 

285.  Якщо Петренко відмовився від спадщини на користь Симченка, то він вчинив: 
 

286. Публічна обіцянка винагороди, відмова від права власності, відмова від спадщини – це: 
 

287. Представник здійснює свої повноваження: 
 

288. Правовідношення, в якому одна сторона зобов'язана або має право вчинити правочин 
від імені другої сторони, називається:  

 

289. Обсяг повноважень законного представника та їх зміст визначаються: 
 

290. Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час її скасувати, окрім: 
 

291. Довіреність буде нікчемною якщо: 
 

292. Представник може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій 
особі, якщо: 

 

293. Який правочин НЕ може вчиняти представник? 

 

294. На підставі чого здійснюється представництво, яке ґрунтується на договорі?  
 

295. Який вид представництва існує згідно чинного законодавства? 

 

296. Що є підставою виникнення представництва? 

 

297. Як називається представництво, при якому представником є особа, яка постійно і 
самостійно виступає представником підприємців при укладенні ними договорів у сфері 
підприємницької діяльності? 

 

298. В якій формі має видаватися довіреність? 

 

299. До яких правових наслідків призводить видача довіреності, в якій не вказана дата її 
вчинення? 

 

300. Який статус мають юридичні дії, вчинені опікуном недієздатної особи? 

 

301. На основі якої підстави НЕ може виникати представництво? 

 



302. У якому випадку правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень 
створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє? 

 

303. Який юридичний факт НЕ є підставою для припинення представництва за довіреністю? 

 

304. За якої обставини представник НЕ може відмовитися від вчинення дій, які були 
визначені довіреністю? 

 

305. Що з перерахованого є підставою визнання довіреності нікчемною?: 
 

306.  Що є строком в цивільному праві? 

 

307.  Коли спливає строк, що визначений роками?  
 

308.  Чому дорівнює строк, що визначений у півмісяця? 

 

309.  Загальна позовна давність встановлюється тривалістю: 
 

310.  Що таке позовна давність? 

 

311.  З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі порушення права або 
інтересу неповнолітньої особи? 

 

312.  До яких вимог застосовується позовна давність в один рік? 

 

313.  Як називається строк, протягом якого особа може реалізувати своє суб’єктивне право? 

 

314.  Що є підставами, які переривають перебіг позовної давності? 

 

315.  Позовна давність у разі заміни сторін у зобов’язанні: 
 

316.  Залишення позову без розгляду: 
 

317. У разі пред’явлення особою позову до одного з кількох боржників, позовна давність: 
 

318. За домовленістю сторін позовна давність: 
 

319. Коли починається позовна давність у разі порушення цивільного права неповнолітньої 
особи? 

 

320. Подружжя Василенко розлучилися. До вимог про поділ їх спільного майна буде 
застосовуватися позовна давність: 

 

321. Якщо позивач або відповідач перебувають у складі Збройних Сил України, то перебіг 
позовної давності: 

 

322. Якщо гр. І виконав своє зобов’язання перед гр. С. після спливу строку позовної 
давності, не знаючи про його закінчення, то виконане: 

 

323. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого 
під впливом насильства, починається: 

 

324. Громадянин А та громадянин Б уклали договір позики, при цьому визначили в ньому 
що стосовно вимог що випливають з даного договору застосовується строк позовної 



давності 1 рік. Протягом якого строку позикодавець може пред’явити позов про 
повернення суми позики? 

 

325. Громадянин А відшкодував збитки завдані в ДТП громадянинові Б через 5 років після 
інциденту, а дізнавшись про те що сплив строк позовної даності, звернувся з позовом 
до гр. Б про повернення безпідставно одержаного майна. Яке рішення повинен 
прийняти суд? 

 

326. Строки існування прав та обов’язків, на які не поширюються загальні правила щодо 
зупинення, перерви чи поновлення строків позовної давності називаються: 

 

327. Непереборна сила є підставою для: 
 

328. Які правові наслідки передбачаються за поширення недостовірної інформації про 
фізичну особу? 

 

329. Чи може фізична особа бути позбавлена свого особистого немайнового права? 

 

330. Чи може фізична особа відмовитися від свого особистого немайнового права? 

 

331. З досягненням якого віку фізична особа має право на вибір лікаря та вибір методів 
лікування відповідно до його рекомендацій? 

 

332. Хто з перелічених осіб має право на спростування недостовірної інформації? 

 

333. Фізична особа має право на транскрибований запис її прізвища та імені відповідно до: 
 

334. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля включає: 
 

335. Фізична особа у здійсненні права на пересування: 
 

336. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі: 
 

337. Право на вільне самостійне пересування по території України мають фізичні особи, які 
досягли: 

 

338. Право на вільний самостійний виїзд за межі України мають фізичні особи, які досягли: 
 

339. Що належить до особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття 
фізичної особи? 

 

340.  Що належить до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування 
фізичної особи? 

 

341. Які з наведених прав належать до особистих немайнових прав? 

 

342. До якого виду цивільних прав відноситься право на інформацію? 

 

343. За якої умови медична допомога може бути надана повнолітній дієздатній особі без її 
згоди? 

 

344. Чи допускається обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, які 
встановлені Конституцією України? 

 



345. Які наслідки передбачаються щодо інформації, якою порушуються особисті немайнові 
права? 

 

346. Зміст особистого немайнового права складає: 
 

347. Право на індивідуальність включає: 
 

348. Фізична особа має право бути донором: 
 

349. Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел зобов’язана: 
 

350. Що НЕ є самочинним будівництвом? 

 

351. У якому випадку може бути визнано право особи на самочинне будівництво? 

 

352. Чи може бути визнано право власності особи, яка здійснила самочинне будівництво та 
померла? 

 

353. Якими є межі поширення права власності на земельну ділянку? 

 

354. З чого складається зміст права власності? 

 

355. Вкажіть що належить до правомочностей власника щодо захисту свого майна? 

 

356. Яке майно НЕ може перебувати у власності фізичних осіб на території України? 

 

357. Фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із? 

 

358. Хто є добросовісним володільцем? 

 

359. Хто є суб’єктами права приватної власності? 

 

360. Громадянин Данії К. прийняв у спадщину земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення. Чи набуває К. право власності на землю? 

 

361. Хто є суб’єктом права власності на майно громадської організації?  
 

362. Яке твердження є вірним щодо права приватної власності? 

 

363. Склад, кількість та вартість майна, яке може перебувати у власності фізичних та 
юридичних осіб: 

 

364. Що складає зміст права володіння? 

 

365. Хто несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна? 

 

366. Що є обов’язком власника майна? 

 

367. Які ознаки характерні для права власності як суб’єктивного права? 

 

368. Хто є суб’єктом права комунальної власності?: 
 

369. Принцип недоторканості власності означає: 
 



370. Які з вказаних ознак характеризують відносини власності? 

 

371. З якого моменту особа набуває права власності за набувальною давністю? 

 

372. З якого моменту починають обчислюватись строки набувальної давності, якщо особа 
заволоділа майном на підставі договору з його власником? 

 

373. Громадянка Сидорова знайшла бездоглядну собаку. По спливу якого терміну право 
власності на собаку перейде до Сидорової, якщо власника НЕ буде знайдено?: 

 

374. Громадянин О проводив розкопки на земельній ділянці гр. Г за його відома та знайшов 
10 золотих монет, що були визнані культурною цінністю. На який розмір винагороди 
має право О?: 

 

375. Якщо гр. Петров знайшов загублену річ гр. Рязанова, то Петров має право вимагати від 
Рязанова винагороду за знахідку в розмірі: 

 

376. Яковенко затримав бездоглядну домашню тварину, її власний йому невідомий. 
Протягом скількох днів з моменту затримання бездоглядної домашньої тварини 
Яковенко зобов’язаний повідомити про даний факт Національну поліцію?: 

 

377. А під час ремонтних робіт у будинку С виявив скарб. Хто набуде право власності на 
скарб? 

 

378. Іванов добросовісно заволодів чужим будинком і протягом 4 років відкрито та 
безперервно продовжує ним володіти. Через скільки років Іванов зможе набути право 
власності на цей будинок?: 

 

379. Якщо гр. Клейманова набула право власності на майно, яке за законом, що був 
прийнятий пізніше, НЕ може їй належати, то у разі примусового продажу такого майна 
сума виторгу передається: 

 

380. У зв’язку із стихійним лихом у гр. Смірнова було вилучено автомобіль і компенсовано 
його вартість у розмірі 10 тис. грн. Який спосіб припинення права власності було 
застосовано? 

 

381. Чи набуває на нову річ право власності особа, яка самочинно переробила чужу річ і за 
яких умов?  

 

382. У яку власність переходить безхазяйна нерухомість після спливу терміну її обліку?  
 

383. Після спливу якого строку особа набуває право власності на знахідку? 

 

384. Коли може бути здійснене знесення самочинного будівництва? 

 

385. Яким є правове становище особи стосовно самочинного будівництва? 

 

386. У якому випадку суд постановляє рішення про викуп пам'ятки культурної спадщини? 

 

387. Хто набуває право власності на викуплені пам'ятки культурної спадщини?  

 

388. Хто набуває право власності на скарб, що становить культурну цінність? 

 

389. Яке право має особа, яка знайшла загублену річ? 



 

390. У якому випадку знахідка може бути продана? 

 

391. Який спосіб набуття права власності може бути реалізований лише фізичними 
особами? 

 

392. Після спливу якого терміну безхазяйна нерухома річ може бути передана за рішенням 
суду у комунальну власність? 

 

393. До похідних способів набуття права власності належить: 
 

394. Протягом якого строку добросовісного відкритого володіння майном особа набуває 
право власності на це майно (набувальна давність)? 

 

395. З якого моменту до набувача майна за договором переходить ризик випадкової загиблі 
речі? 

 

396. Що належить до способів припинення права власності?  
 

397. Що таке реквізиція?  
 

398. Який правовий наслідок буде мати для власника прийняття закону, що встановлює 
заборону перебування у власності цього майна? 

 

399. Похідним способом набуття права власності є: 
 

400. Первісним способом набуття права власності є: 
 

401. У яких випадках вартість майна, що реквізується, може бути виплачена його власнику 
не до, а після припинення права власності на нього? 

 

402. Громадянин А. гуляючи в лісі знайшов в кущах автомобіль з розбитим лобовим склом, 
власника якого був невідомий, про що було ним повідомлено в місцеві органи поліції. 
Хто набуде право власності на автомобіль, якщо протягом встановлених 
законодавством строків не буде виявлений власник або він не заявлять про свої права 
на транспортний засіб? 

 

403. Петров копаючи город на своїй земельній ділянці знайшов горщик з срібними монетами 
з невідомими гравіюваннями, про що він негайно повідомив Національній поліції та 
органові місцевого самоврядування, передавши скарб їм. Який розмір винагороди має 
право одержати Петров?  

 

404. Які строки відкритого і безперешкодного володіння норковою шубою необхідні для 
набуття права власності на неї, якщо Іванова придбала її в комісійному магазині, 
незнаючи, що шуба була передана на продаж в магазин особою, що не мала на це право?  

 

405. Громадянин П. отримав в користування на 3 роки від свого брата телевізор, однак 
довгий час, зі спливом цього строку брат не вимагав повернення телевізору. По спливу 
якого строку з часу спливу позовної давності за вимогою про повернення телевізору 
громадянин П. набуде телевізор за набувальною давністю?  

 

406. Селіванов в присутності свого товариша Смирнова викинув годинника, що був 
подарований йому колишньою дружиною, як негативний спогад. Смирнову годинник 
сподобався, тому він залишив його собі і почав користуватись. Через деякий час 



колишнє подружжя помирилось і Селіванов побачивши годинник на руці товариша 
зажадав його повернення. Хто є власником годинника? 

 

407. До господарства гр. Онищенко пристала корова, про що він негайно заявив сільській 
раді, однак власник знайдений не був. За яких умов Онищенко стане власником корови? 

 

408. Гр. К. загубив свого годинника, а приблизно через місяць побачив його (годинник мав 
особливе гравіювання) на руці сусіда, який у відповідь на питання гр. К. відповів, що 
кілька днів тому придбав цього годинника в комісійному магазині. За яких умов гр. К. 
зможе вимагати повернення годинника? 

 

409. Ким і за якої умови може бути пред’явлено позов про виділ частки із спільного майна 
в натурі для звернення стягнення на неї? 

 

410. Громадянин А та громадянка В уклали шлюб. До складу спільної сумісної власності 
подружжя належить: 

 

411. Якщо продаж частки у праві спільної часткової власності здійснюється з порушенням 
переважного права купівлі, то співвласник має право пред’явити позов: 

 

412. Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві 
власності – це: 

 

413. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності має: 
 

414. Якщо співвласник житлового будинку – громадянин Г, зробив згідно закону і за свій 
рахунок добудову без згоди інших співвласників, то добудова належить громадянину 
Г: 

 

415. Один із співвласників має право продати свою частину земельної ділянки третій особі, 
якщо інші співвласники НЕ здійснять свого переважного права купівлі: 

 

416. До вимог, пов’язаних з порушенням переважного права купівлі у спільній частковій 
власності, застосовується позовна давність: 

 

417. Співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності 
зобов’язаний: 

 

418. За умови неможливості виділу у натурі частки із спільного майна, співвласникові може 
бути надана компенсація: 

 

419. За якої умови за рішенням суду можливе припинення права особи на частку у спільному 
майні на підставі позову інших співвласників?  

 

420. Протягом якого строку зберігається за співвласником переважне право купівлі частки 
у праві спільної часткової власності щодо рухомого майна? 

 

421. Яка презумпція передбачена щодо відносин спільної власності? 

 

422. Як здійснюються правомочності власника щодо спільного майна? 

 

423. Що є обов’язком співвласника у праві спільної власності? 

 



424. За якої умови співвласник може реалізувати переважне право перед іншими особами на 
купівлю частки у праві спільної власності? 

 

425. На який з перелічених видів майна НЕ поширюється режим спільної сумісної 
власності? 

 

426. Як здійснюється розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності? 

 

427. У якому випадку суд може відступити від засад рівності часток подружжя у спільному 
майні? 

 

428. Громадянин А. будучи співвласником нерухомого майна, вирішив продати свою частку 
в праві спільної часткової власності. При цьому він не повідомив інших співвласників 
про таке відчуження і продав частку третій особі. Протягом якого строку будь-який 
співвласник має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та 
обов'язків покупця в результаті порушення переважного права на купівлю частки? 

 

429. Презумпція спільної часткової власності означає що: 
 

430. Негаторним є позов: 
 

431. Якщо особа, яка заявляє про давність володіння, заволоділа чужим майном на підставі 
договору з його власником, який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги 
про його повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на 
нерухоме майно:  

 

432. Вирішуючи спори щодо відповідальності добросовісного набувача після витребування 
майна із чужого незаконного володіння, суди виходять з правила: 

 

433. Громадянин П. на підставі рішення суду був визнаний добросовісним набувачем. Під 
час володіння майном, ним були зроблені значні поліпшення майна, які не можуть бути 
відокремлені без завдання майну шкоди. Яка доля цих поліпшень? 

 

434. Як здійснюються розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного 
володіння? 

 

435. Що становить собою негаторний позов? 

 

436. Що становить собою віндикаційний позов? 

 

437. Якщо недобросовісний володілець Кравець НЕ повертає майно його власнику Іванову, 
то який позов має право пред’явити Іванов? 

 

438. Що не може бути витребуване в порядку віндикації від добросовісного набувача? 

 

439. Якими є правові наслідки неможливості повернення в натурі потерпілому безпідставно 
набутого майна? 

 

440. Який позов може пред’явити орендар для захисту своїх порушених прав, якщо власник 
земельної ділянки здійснює на ній забудову що затіняє частину ділянки, яка 
використовується для вирощування сільськогосподарської продукції. 

 

441. За якої умови власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності? 

 



442. Строк витребування майна з чужого незаконного володіння: 
 

443. За якої умови власник має право на витребування майна від добросовісного набувача? 

 

444. Яку назву має позов який забезпечує право власника на витребування майна з чужого 
незаконного володіння? 

 

445. В якому із вказаних випадків застосовується віндикація, як спосіб захисту права 
власності? 

 

446. Що є підставою для звернення особи до суду з негаторним позовом? 

 

447. В якому із вказаних випадків власник не має права витребувати своє майно від 
добросовісного набувача за віндикаційним позовом? 

 

448. Що може вимагати власник майна від НЕЗАКОННОГО, але добросовісного набувача? 

 

449. Емфітевзис – це: 
 

450. Ознаками прав на чужі речі є: 
 

451. Яке право має землекористувач, який володіє правом користування чужою земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб? 

 

452. Вкажіть ознаку речових прав на чуже майно: 
 

453. Які ознаки має договір щодо надання права користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб? 

 

454. Яким правом наділений власник, земельної ділянки, наданої у користування для 
сільськогосподарських потреб? 

 

455. Як може здійснюватися перехід права користування земельною ділянкою державної 
або комунальної власності для сільськогосподарських потреб? 

 

456. Яке право на земельну ділянку переходить до особи, яка набула право власності на 
житловий будинок? 

 

457. Речове право користування чужим майном без одержання доходу - це: 
 

458. Якщо договір емфітевзису укладений на невизначений строк, то в який строк кожна із 
сторін має право відмовитися від договору, попередивши другу сторону? 

 

459. Як називається надання власником земельної ділянки в користування іншій особі для 
будівництва промислових, побутових, житлових споруд? 

 

460. Земельні сервітути поділяються на: 
 

461. Як називається речове право користування чужим майном з правом вилучення доходів 
від нього? 

 

462. У разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого встановлений 
сервітут: 

 



463. На підставі чого виникає право користування чужою земельною ділянкою для 
забудови? 

 

464. Власник земельної ділянки (за договором суперфіцію) має право на одержання частки 
від доходу землекористувача, якщо: 

 

465. Умова про знесення споруджених будівель та приведення земельної ділянки до 
попереднього стану характерна для: 

 

466. Що НЕ відноситься до речових прав на чуже майно? 

 

467. Які повноваження має особа що має право володіння на чуже майно? 

 

468. Що таке емфітевзис? 

 

469. Яким способом НЕ може бути встановлено сервітут? 

 

470. Яким є відмінність публічного сервітуту від приватного? 

 

471. Яким способом може здійснюватися перехід сервітуту? 

 

472. За якої підстави сервітут НЕ припиняється? 

 

473. Коли компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права 
інтелектуальної власності на нього?  

 

474. Яким документом посвідчується набуття права інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми? 

 

475. Хто може створювати об’єкти інтелектуальної власності? 

 

476. Вкажіть визначення поняття «право інтелектуальної власності»? 

 

477. Які особи є суб'єктами права інтелектуальної власності? 

 

478. Визначте співвідношення права інтелектуальної власності та права власності на 
матеріальний об'єкт, в якому втілено твір: 

 

479. Що з нижченаведеного належить до майнових прав інтелектуальної власності? 

 

480. Яким є строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності? 

 

481. Яка правомочність НЕ входить до змісту поняття «розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності»? 

 

482. Яке право інтелектуальної власності є немайновим та переходить до спадкоємців 
творця? 

 

483. Яким є співвідношення прав інтелектуальної власності між працівником і 
роботодавцем щодо об'єкту, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору? 

 

484. Які права становлять зміст права інтелектуальної власності? 

 

485. Які права інтелектуальної власності є невідчужуваними? 



 

486. З якого моменту виникає право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму? 

 

487. З якого моменту виникає право інтелектуальної власності на передачу (програму) 
організації мовлення: 

 

488. Коли спливає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання 
твору: 

 

489. Коли спливає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу 
(програму) організації мовлення: 

 

490. Коли спливає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, 
відеограму: 

 

491. Дайте визначення поняття «оприлюднення твору» згідно положень Закону України 
«Про авторське право і суміжні права»: 

 

492. Трьома співавторами К, Р, Т була написана книга. Співавтор К помер у 2005 р., 
співавтор Р помер у 2010 р., співавтор Т помер у 2015 р. Коли закінчиться строк 
чинності майнових прав на книгу?: 

 

493. Який строк дії охорони майнових прав виконавців? 

 

494. З якого моменту починається обчислення строку чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на твір? 

 

495. Що є об’єктом суміжних прав? 

 

496. Який твір слід вважати службовим? 

 

497. Якщо інше не встановлено домовленістю сторін, кому належать авторські права 
стосовно службового твору? 

 

498. Який строк охорони авторського права на твір, створений у співавторстві? 

 

499. Як охороняються комп’ютерні програми? 

 

500. Хто є первинним суб’єктом авторського права? 

 

501. Кому належить авторське право на твір, створений у співавторстві? 

 

502. З якого моменту виникає авторське право?  
 

503. До яких прав автора належить право на недоторканість твору? 

 

504. Ким охороняється недоторканість твору у разі смерті автора? 

 

505. Коли твір вважається опублікованим (випущеним у світ)? 

 

506. Що повинна вказати особа, яка використовує твір автора? 

 

507. Що з перерахованого НЕ є об’єктом авторського права? 

 



508. Яким чином охороняються комп’ютерні програми?  
 

509. Коли виникає авторське право? 

 

510. В якому випадку у разі смерті автора його правонаступники мають право на 
опублікування твору?  

 

511. Як називається твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання 
шкоди його охороні? 

 

512. У якому випадку промисловий зразок вважається придатним для набуття 
інтелектуальної власності на нього? 

 

513. Чим засвідчується набуття права власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок? 

 

514. Де встановлюються умови та порядок видачі патенту? 

 

515. Коли спливає строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід? 

 

516. Коли спливає строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель? 

 

517. Коли спливає строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
промисловий зразок? 

 

518. Хто може бути ініціатором дострокового припинення чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок?  

 

519. Що може бути об’єктом раціоналізаторської пропозиції? 

 

520. З якого моменту вважається чинним право на поширення сорту рослин? 

 

521. Яким документом засвідчується право на наукове відкриття? 

 

522. Що НЕ є умовою придатності винаходу для набуття прав інтелектуальної власності? 

 

523. Хто є суб’єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?  
 

524. Гр. Олешків створив винахід у 2015 році, а заявку на винахід подав у 2016 році. Коли 
сплине строк чинності виключних майнових прав Олешкова на винахід? 

 

525. Пріоритет заявки на винахід це: 
 

526. Громадянин А. подав до Укрпатенту заявку на отримання патенту на винахід. Вході 
експертизи виникла необхідність в поданні додаткових матеріалів. Протягом якого часу 
він може їх подати? 

 

527. З якого моменту є чинним право інтелектуальної власності на комерційне 
найменування? 

 

528. Яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на 
торговельну марку? 



 

529. Протягом скількох років є чинними майнові права інтелектуальної власності на 
торговельну марку? 

 

530. Заявнику Б видано свідоцтво на знак для товарів і послуг. Який строк дії такого 
свідоцтва?: 

 

531. До якого часу солідарні боржники залишаються зобов’язаними? 

 

532. Що є підтвердженням виконання зобов’язання? 

 

533. У які строки гарант повинен повідомити кредитора про відмову у задоволенні його 
вимоги? 

 

534. Коли і ким підлягає поверненню борговий документ? 

 

535. Як називається зобов’язання, у якому боржник повинен вчинити одну з двох або 
кількох дій? 

 

536. Хто повинен виконати зобов’язання, у разі неналежного виконання обов’язку боржника 
іншою особою? 

 

537. У якому випадку інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника?  
 

538. У який строк зобов’язання підлягає виконанню?  
 

539. Коли боржник повинен виконання зобов’язання, якщо строк його виконання 
визначений моментом пред’явлення вимог? 

 

540. Де закріплюється місце виконання зобов’язання? 

 

541. У якій валюті повинно виконуватись зобов’язання в Україні? 

 

542. Хто повідомляє кредитора про внесення боргу у депозит? 

 

543. Як називається виконання обов’язку однією стороною, що обумовлене виконанням 
обов’язку іншою стороною? 

 

544. Перед ким боржник може виконати свій обов’язок, до пред’явлення вимоги одним із 
солідарних кредиторів? 

 

545. Хто може вимагати розписку про одержане виконання? 

 

546. До якого моменту при заміні кредитора боржник має право не виконувати свого 
обов’язку новому кредиторові? 

 

547. На яких засадах має ґрунтуватися зобов’язання? 

 

548. В яких зобов’язаннях не допускається заміна кредитора? 

 

549.  В результаті укладення договору цесії відбувається: 
 

550. Якщо на стороні боржника бере участь двоє осіб, а на стороні кредитора – одна особа, 
то це: 



 

551. Якщо боржник НЕ був письмово повідомлений про заміну кредитора, то новий 
кредитор: 

 

552. Наявність боргового документа у боржника в зобовꞌязальних відносинах підтверджує: 
 

553. Зобовꞌязання, яке виконується лише перед конкретною особою, що не може бути 
замінена третіми особами є: 

 

554. Якщо на стороні кредитора бере участь четверо осіб та є один боржник, то це: 
 

555. Зобов’язання, яке забезпечує належне виконання основного зобов’язання є: 
 

556. Якщо у зобов’язанні бере участь троє боржників та два кредитора, то це: 
 

557. Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений, то яке право має 
кредитор? 

 

558. Хто відповідає перед новим кредитором у зобов’язанні за недійсність переданої йому 
вимоги? 

 

559. В яких зобов’язаннях не допускається заміна кредитора: 
 

560. Сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі пропорційно 
збільшується у разі: 

 

561. Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений кредитор: 
 

562. У разі солідарної вимоги кредиторів кожний із кредиторів має право пред'явити 
боржникові вимогу у: 

 

563. У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання 
обов'язку: 

 

564. Боржник, який виконав солідарний обов'язок: 
 

565. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, 
ризик настання несприятливих для нього наслідків: 

 

566. Після заміни боржника зберігається: 
 

567. Принципом виконанням зобов'язань є: 
 

568. У позовній заяві про стягнення боргу та за порушення боржником грошового 
зобов'язання позивач, крім самого боргу, просив стягнути з відповідача три проценти 
річних від простроченої суми, суму знецінення грошових коштів унаслідок 
інфляційних процесів, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
України, що діяла у період наявності основної заборгованості - один рік, проценти, 
нараховані на пеню. В стягненні якої з додаткових сум йому буде відмовлено 
відповідно до положень цивільного законодавства? 

 

569. Зобов’язання це: 
 

570. Чим обмежується обов’язок гаранта перед кредитором? 



 

571. В якому випадку завдаток залишається у кредитора? 

 

572. Що вимагається для застави майна, яке перебуває у спільній власності? 

 

573. Ким здійснюється оцінка предмета застави? 

 

574. Що стає предметом застрахованої застави у разі настання страхового випадку? 

 

575. Що вважається моментом реєстрації застави? 

 

576. В якому випадку завдаток підлягає поверненню? 

 

577. В якій формі подається опис предмета застави у договорі застави? 

 

578. В якому випадку завдаток вважатиметься авансом? 

 

579. Як називається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного 
зобов’язання? 

 

580. У якому випадку гарант сплачує кредиторові грошову суму згідно умов гарантії? 

 

581. За що саме поручитель поручається перед кредитором за договором поруки?  
 

582. Протягом якого строку діє гарантія? 

 

583. Якою загальною дефініцією охоплюються такі поняття, як неустойка, порука, гарантія, 
застава, притримання і завдаток? 

 

584. У якій формі вчиняється правочин щодо забезпечення виконання зобов’язань?  
 

585. Хто повинен повідомити поручителя про виконання зобов’язання, забезпеченого 
порукою? 

 

586. Де закріплюється порядок реалізації предмета застави з публічних торгів?  
 

587. Кого кредитор, який притримує річ у себе, зобов’язаний негайно повідомити про це? 

 

588. Хто має право розпорядитися річчю, яку кредитор притримує у себе? 

 

589. Сторони уклали кредитний договір, додатковим способом забезпечення виконання 
зобов’язання обрали гарантію. В яких випадках гарант має право на відмову в 
задоволенні вимоги кредитора? 

 

590. Чи допускається наступна застава майна, що вже є предметом застави? 

 

591. Які правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого авансом з вини кредитора? 

 

592. У гр. А, що є боржником у зобов’язанні, недостатньо коштів для виконання грошового 
зобов’язання у повному обсязі, тому у першу чергу А: 

 

593. Що з перерахованого НЕ є способом забезпечення виконання зобов’язань? 

 



594. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений, то порука припиняється, якщо 
кредитор не пред’явив позову до поручителя протягом: 

 

595. В якій формі повинна бути домовленість про неустойку, якщо основне зобов’язання 
укладене в усній формі? 

 

596. Які наслідки тягне за собою недотримання письмової форми договору про завдаток? 

 

597. Який вид забезпечення виконання зобов'язання може надаватися виключно 
боржником? 

 

598. Які наслідки порушення кредитором зобов'язання, забезпеченого завдатком? 

 

599. Як називається неустойка, що передбачає обов'язок відшкодувати збитки лише в тій 
частині, у якій вони не покриті неустойкою? 

 

600. В якому випадку припиняється зобов'язання гаранта перед кредитором? 

 

601. Як називається грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові 
у разі порушення боржником зобов'язання? 

 

602. Визначте правове становище майнового поручителя? 

 

603. Яка застава є іпотекою? 

 

604. Проценти на неустойку: 
 

605. Видом застави є: 
 

606. Який вид забезпечення виконання зобов'язання може надаватися як боржником, так і 
третьою особою? 

 

607. Які правові наслідки недодержання встановленої форми правочину щодо забезпечення 
виконання зобов'язання? 

 

608. Хто може бути гарантом при забезпеченні цивільного зобов’язання? 

 

609. Видами неустойки є: 
 

610. Що може бути предметом неустойки? 

 

611. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою: 
 
612. В якому випадку право застави припиняється? 

 
613. Зарахування яких вимог не допускається? 

 

614. Якщо в кредитному договорі відбулися зміни умов з приводу збільшення процентної 
ставки за кредитним договором, і поручитель, належним чином, не був 
проінформований, а відповідно, не надав згоди, про зміни, які відбулися в 
забезпеченому порукою основному зобов'язанні, внаслідок чого збільшився обсяг його 
відповідальності. Які правові наслідки для поруки у цьому випадку?  

 



615.  В. та. Г. є поручителями за договором позики між А. та Б., при цьому договір поруки з 
В. був укладений раніше ніж з Г. Хто є боржником перед кредитором у разі порушення 
перед кредитором А. договору позики? 

 

616.  Хто є сторонами договору поруки? 

 

617.  Які правові наслідки переведення боргу має для чинності договору поруки? 

 

618. Гарант сплатив кредиторові всю суму заборгованості у розмірі 100 тис грн. В якому 
розмірі Гарант має право регресу до божника, якщо сума на яку була видана гарантія 
становить 40 тис грн? 

 

619. Як називаються зобов’язання, метою яких є забезпечення виконання головного? 

 

620. 15 квітня 2015року ТОВ "А" надав позику ТОВ "Б" на певний строк до моменту 
пред'явлення вимоги про повернення позики. Поручителем виступило ПАТ "В". 20 
березня 2016 року позичальник звернувся до ТОВ "Б" з вимогою про повернення 
позики. До якого терміну   ТОВ "А"  може подати позов про стягнення заборгованості 
ТОВ "Б" за договором позики до поручителя, оскільки ТОВ "Б" не реагувало на вимоги 
про повернення позики? 

 

621. Що НЕ є підставою для припинення застави? 

 

622. З якого моменту виникає право застави, якщо предмет застави відповідно до договору 
або закону повинен перебувати у володінні заставодержателя? 

 

623. До яких наслідків призводить поєднання боржника і кредитора в одній особі у 
зобов’язанні? 

 

624. В яких випадках неможливість виконання зобов’язання є підставою його припинення?  
 

625. Що є наслідком визнання договору про новацію зобов’язання недійсним? 

 

626. Яким є наслідок звільнення кредитором одного із солідарних боржників від певного 
обов’язку на підставі договору прощення боргу? 

 

627. Як називається домовленість сторін про заміну первісного зобов'язання новим 
зобов'язанням між тими ж сторонами? 

 

628. Яким є наслідок прощення боргу одним із солідарних кредиторів? 

 

629. Які ознаки притаманні прощенню боргу як підстави припинення зобов’язань? 

 

630. Для передання відступного необхідне здійснення: 
 

631. Що є правовим наслідком передання відступного, розмір якого менший ніж сума 
попереднього зобов’язання? 

 

632. Що є правовим наслідком неможливості виконання основного зобов'язання з вини 
боржника? 

 

633. Які вимоги НЕ підлягають зустрічному зарахуванню? 

 



634. Яка із наведених підстав припинення зобов’язань НЕ належить до підстав припинення 
зобов’язань зобов’язання за домовленістю сторін? 

 

635. За настанням якої обставини зобов'язання припиняється неможливістю його 
виконання? 

 

636. Яке зобов’язання може бути припинене новацією? 

 

637. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність: 
 

638. Збитки визначаються з урахуванням: 
 

639. Зобов’язання  припиняється неможливістю виконання, якщо це викликано: 
 

640. Що зберігається після заміни боржника у зобов’язанні? 

 

641. В результаті порушення умов договору була зіпсована картопля (2 тонни), власником 
якої є гр. П. Якого виду збитків зазнав гр. П? 

 

642. Який критерій застосовується для розуміння самозахисту в цивільному праві? 

 

643. Який зміст законодавець вкладає у поняття збитки? 

 

644. Реальними збитками в цивільному праві є: 
 

645. Нотаріус здійснює захист цивільних прав: 
 

646. Моральна шкода відшкодовується: 
 

647. Які витрати включаються до поняття збитки в цивільному праві: 
 

648. В яких зобов’язаннях боржник не сплачує проценти за час прострочення кредитора? 

 

649. Хто повинен доводити відсутність своєї вини у порушенні зобов’язання? 

 

650. Що НЕ звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов’язання? 

 

651. В якому випадку суд може відповідно зменшити розмір збитків та неустойки, які 
стягуються з боржника? 

 

652. Коли особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності? 

 

653. До яких наслідків призводить відмова кредитора від договору? 

 

654. Ким доказується розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання? 

 

655. Що враховується при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди)? 

 

656. Де встановлюється обов’язок відшкодувати збитки лише в тій частині, в якій вони не 
покриті неустойкою? 

 

657. До підстав звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання, встановлених 
ЦК України, належить: 

 



658. В результаті порушення умов договору була зіпсована картопля (2 тонни), власником 
якої є гр. П. Якого виду збитків зазнав гр. П? 

 

659. В якому разі не наступає прострочення боржника? 

 

660. Якою є суб’єктивна умова цивільної відповідальності особи за порушення 
зобов’язання? 

 

661. Що означає в цивільному праві презумпція вини особи, яка порушила зобов’язання? 

 

662. Якими є правові наслідки укладення правочину, що передбачає скасування 
відповідальності за умисне порушення зобов’язання? 

 

663. Яким чином вина кредитора вливає на розмір відповідальності боржника, що 
визначається судом? 

 

664. Що із нижче вказаного звільняє боржника від відповідальності за порушення 
зобов’язання? 

 

665. В якому випадку кредитор вправі вимагати задоволення своєї вимоги від особи, яка 
несе субсидіарну відповідальність? 

 

666. Якими є правові наслідки сплати боржником неустойки та збитків, завданих 
кредиторові невиконанням зобов’язання? 

 

667. Які ринкові ціни суд бере до уваги при визначенні розміру збитків, завданих 
кредиторові боржником внаслідок порушення зобов’язання, якщо боржник відмовився 
їх добровільно відшкодувати? 

 

668. В чому полягає сутність залікової неустойки? 

 

669. В чому полягає сутність штрафної неустойки? 

 

670. У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання 
обов'язку: 

 

671. Яка з ознак притаманна вині як підставі цивільно-правової відповідальності? 

 

672. Іванов успадкував квартиру Петрова, який був оголошеним померлим. Зі спливом 
скількох років Іванов зможе продати цю квартиру: 

 

673. У якій формі вчинити правочин щодо припинення зобов'язання шляхом прощення 
боргу? 

 

674. Що є наслідком визнання договору про новацію зобов’язання недійсним? 

 

675. Яким є наслідок звільнення кредитором одного із солідарних боржників від певного 
обов’язку на підставі договору прощення боргу? 

 

676. Якщо між співвласниками НЕ встановлені особливі домовленості, то доходи від 
використання майна, що є у спільній частковій власності: 

 



677. Якщо між співвласниками А, П, Р НЕ встановлені особливі домовленості, то 
невідокремлюване поліпшення майна, що перебуває у спільній частковій власності, 
зроблене співвласником А являється: 

 

678. Співвласники мають право звернутися до суду з позовом про припинення права особи 
на частку у спільному майні, за наявності однієї з таких підстав: 

 

679. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за 
вимогою інших співвласників, якщо: 

 

680. За умови недостатності у співвласника майна, що є у спільній сумісній власності, 
коштів для виконання зобовꞌязання, кредитор має право предꞌявити позов: 

 

681. Будівлі, спорудженні на земельній ділянці, переданій для забудови за договором 
суперфіцію, належать землекористувачу на праві: 

 

682. Відмова суб’єкта сервітутного права від сервітуту це: 
 

683. Право власника земельної ділянки за договором емфітевзису на одержання відсотків 
від ціни продажу права користування земельною ділянкою називається: 

 

684. Принципом виконання зобовꞌязання є: 
 

685. Сторона у зобовꞌязанні, яка наперед знає, що НЕ зможе виконати свого обовꞌязку, 
вчиняє наступну дію: 

 

686. Позовна давність НЕ поширюється на вимоги: 
 

687. Внесення на депозит нотаріуса цінних паперів у документарній формі здійснюється 
шляхом: 

 

688. Зустрічним виконанням зобовꞌязання є: 
 

689. Гр. П. взяв кредит в банку «Фінанси»  під заставу будинку. У встановлений час кредит 
і проценти П. не повернув. Яким законодавством регулюються дані відносини?: 

 

690. Якщо юридична особа «Світязь» та юридична особа «Колос» (сторони одного 
правочину) звернулися до комерційного представника І, то І може одночасно їх 
представляти за наявності: 

 

691. Визнання фізичної особи, яка видала довіреність, обмежено дієздатною, є підставою 
для: 

 

692. Якщо за договором підряду робота приймалася частинами, то перебіг позовної давності 
починається: 

 

693. Істотними умовами договору емфітевзису є: 
 

694. Невикористання земельної ділянки за договором суперфіцію є підставою для: 
 

695. Медичні працівники мають право надати пацієнту неповну інформацію про стан його 
здоровꞌя, якщо: 

 



696. Як називається відповідальність, за якою кожний із зобов'язаних суб'єктів відповідає 
пропорційно до розміру своєї частки в загальному боргу?  

 

697. Який об'єкт цивільних прав з перерахованих нижче є результатом робіт:? 

 

698. Суб'єкт, об'єкт, зміст – це елементи:  
 

699. Розмір збитків обчислюється: 
 

700. Що вважається місцезнаходженням юридичної особи? 

 

701. Чи має право комерційний представник одночасно представляти інтереси кількох 
сторін в одному правочині? 

 

702. Скільки місць проживання може мати фізична особа? 

 

703. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть бути 
передані: 

 

704. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає: 
 

705. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать: 
 

706. Строк чинності майнових суміжних прав на виконання становить: 
 

707. Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчується і 
охороняється на підставі: 

 

708. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення іноземні 
громадяни набувають на підставі: 

 

709. Які дії може самостійно вчиняти особа, цивільна дієздатність якої обмежена, 
самостійно може здійснювати такі дії: 

 

710. Що визнається філією юридичної особи? 

 

711. Як називаються цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають 
зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати 
послуги відповідно до зобов’язання?: 

 

712. Як називаються цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов’язаний з правом 
на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, 
інших фінансових та товарних ресурсів?: 

 

713. Як називаються цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися 
майном, вказаним у цих документах?: 

 

714. Який строк позовної давності, протягом якого Іванов може звернутися до суду, якщо 
страховик відмовляється здійснити йому страхову виплату?: 

 

715. Що з перерахованого не зупиняє перебіг позовної давності?: 
 

716. Що відбувається після переривання перебігу позовної давності?: 
 



717. Хто є власником майна державного підприємства «Агромаш», яке знаходиться у місті 
Чернівці?: 

 

718. У якому з перерахованих випадків майно переходить у власність держави безоплатно?: 
 

719. На якому речовому праві лінії електропередач знаходяться на території суб’єктів 
приватної форми власності?: 

 

720. Громадянин С., який уклав договір страхування життя, звернувся до страховика з 
вимогою про виплату страхової суми через півтора року після закінчення дії договору. 
Страховик відмовив у виплаті страхової суми, посилаючись на пропуск громадянином 
строку позовної давності. Чи правомірні дії страховика? 

 

721. В яких випадках, передбачених чинним законодавством, НЕ допускається зміна 
прізвища, імені та по батькові фізичної особи: 

 

722. Громадянин К. та громадянин Р. уклали між собою договір позики, не визначивши 
термін повернення позики. У який строк з моменту пред’явлення вимоги громадянин 
Р. повинен повернути позику громадянину К.? 

 

723. Де проводиться виконання грошового зобов’язання, якщо місце виконання 
зобов’язання у договорі не визначене? 

 

724. Між громадянином Б. та громадянином Ф. був укладений договір позики строком на 
один рік. Після закінчення строку громадянин Ф. хотів повернути позику, проте 
громадянина Б. (як кредитор) не було у місці виконання зобов’язання. Які дії відповідно 
до закону може вчинити громадянин Ф. щоб в майбутньому до нього не могли бути 
пред’явлені претензії щодо неналежного виконання договору? 

 

725. Який вид зобов’язання виникає між солідарними боржниками після погашення всієї 
суми боргу одним із боржників? 

 

726. Громадянин П., який уклав договір банківського вкладу, звернувся до банку з вимогою 
про виплату йому суми вкладу та відсотків на неї через два роки після закінчення дії 
договору. Банк відмовив у виплаті вказаних сум, посилаючись на пропуск 
громадянином строку позовної давності. Чи правомірні дії банку? 

 

727. Громадянин Д., у зв’язку із тривалим закордонним відрядженням був відсутній за 
місцем його реєстрації більше трьох років. За цей час на підставі акту органу місцевого 
самоврядування частина земельної ділянки, яка належала громадянинові, з мотивів 
суспільної необхідності була оплатно вилучена. Чи вправі буде громадянин Д. як 
власник земельної ділянки після повернення в Україну звернутися до суду з вимогою 
про визнання незаконним вказаного правового акту? 

 

728. Громадянин М., виїхав за кордон у пошуках нової роботи. Через два роки він 
повернувся і дізнався про порушення своїх особистих немайнових прав громадянином 
П., який поширив про нього неправдиву інформацію, що громадянин М. втік за кордон 
через те, що його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Громадянин 
М. звернувся до громадянина П. з вимогою про відшкодування моральної шкоди на що 
отримав відмову. Чи правомірні дії громадянина П.? 

 

729. Громадянці С., внаслідок наїзду на неї транспортного засобу, яким керував громадянин 
А. було завдано каліцтво. Громадянин А. з місця події зник. Поліція затримала його 
лише через два роки. Громадянка С. звернулася до нього з вимогою про відшкодування 



шкоди завданої каліцтвом на що отримала відмову. Чи вправі громадянка С. звернутися 
до суду з позовом про відшкодування громадянином А. шкоди завданої каліцтвом? 

 

730. Довіреність – це:  
 

731. Сервітут відрізняється від емфітевзису та суперфіцію тим, що:  
 

732. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, то 
хто несе ризик настання несприятливих для нього наслідків? 

 

733. Опікун А. видав письмове зобов’язання від імені підопічного Г. без дозволу органу 
опіки та піклування.  Який  правовий наслідок вчинення такого правочину? 

 

734. Протягом якого строку громадянин Франції Браун зобов’язаний відчужити земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення, яка знаходиться у місті Києві, отриману 
у спадок?: 

 

735. Що з перерахованого є особистим немайновим правом особи?: 
 

736. Що з перерахованого не належить до особистих немайнових благ?: 
 

737. Внаслідок якого факту виникають суміжні права на постановку драматичного твору?: 
 

738. До якого виду об’єктів прав інтелектуальної власності відноситься переклад?: 
 

739. У яких випадках не допускається зарахування зустрічних однорідних вимог? 

 

740. Ковтуненко висадив дерева на своїй земельній ділянці, але порушив відстань, на якій 
можна висаджувати багаторічні насадження у відношенні до межі свого сусіда 
Охрименка. Яким способом Охрименко більш доцільно захистити своє право? 

 

741. В чому полягає право слідування, яке належить авторові твору та його спадкоємцям? 

 

742. В якому випадку батьки неповнолітньої К. можуть бути звільнені від обов’язку 
відкодувати завдані донькою збитки, якщо приналежного їй майна не вистачає для 
повного відшкодування? 

 

743. Яке господарське товариство вважається залежним? 

 

744. На підставі чого акціонерне товариство має право збільшити розмір статутного 
капіталу? 

 

745. Хто несе відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи? 

 

746. Наступного дня після свого одруження неповнолітній О. завдав майнову шкоду своєму 
одногрупникові. Хто відшкодовуватиме цю шкоду? 

 

747. Яку відповідальність перед законним володільцем несуть особа, яка розмістила цінний 
папір та особа, яка його індосувала? 

 

748. Чи мають право невиробничі кооперативи та об’єднання громадян здійснювати 
підприємницьку діяльність? 

 



749. Яким чином розподіляються доходи від використання майна, що знаходиться у спільній 
частковій власності А. і Б.? 

 

750. Позовна давність у разі заміни сторони у зобов’язанні? 

 

751. Як називаються умови, які необхідні та достатні для укладення договору? 

 

752. Умови, які не передбачені законодавством, але які встановлені сторонами для кращого 
виконання договору, називаються: 

 

753. Умови, які передбачені нормативним актом і наявність яких само собою розуміється, 
називаються: 

 

754. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у 
виняткових випадках, коли розірвання договору: 

 

755. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказано строк для дачі 
відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про 
її прийняття: 

 

756. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не 
встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту: 

 

757. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав та обов'язків, називається: 

 

758. В якій формі укладається попередній договір? 

 

759. Односторонній цивільно-правовий договір – це договір: 
 

760. Як називається договір, моментом укладення якого є момент досягнення згоди між 
сторонами щодо всіх істотних умов договору? 

 

761. Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у: 
 

762. Договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку укласти договір в 
майбутньому, вважається: 

 

763. Як називається договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або 
інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання 
другої сторони до запропонованого договору в цілому? 

 

764. Порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона 
значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору, 
вважається: 

 

765. Що повинна містити реклама, щоб вважатись публічною пропозицією укласти договір 
купівлі-продажу? 

 

766. Двосторонній цивільно-правовий договір – це договір: 
 

767. Договір, який виникає з моменту передачі речі або вчинення інших фактичних дій 
називається: 



 

768. Залежно від послідовності досягнення мети, яку ставлять перед собою сторони, 
договори поділяються на: 

 

769. Договір, за яким одна сторона (юридична особа або фізична особа, яка займається 
підприємницькою діяльністю) зобов’язана продати товар, виконати роботу, надати 
послугу (залежно від характеру її діяльності) будь-якій особі, яка до неї звернеться 
називається: 

 

770. Оферта – це: 
 

771. Акцепт – це: 
 

772. Зміст цивільно-правових договорів складають: 
 

773. Договір у якому містяться елементи різних договорів називається: 
 

774. Залежно від розподілу прав і обов’язків між сторонами договори поділяються на: 
 

775. Залежно від моменту виникнення договору (тобто набрання ним чинності) договори 
поділяються на: 

 

776. Якщо інше НЕ встановлено договором, місцем укладення договору є: 
 

777. Відповідь, одержана із запізненням, є: 
 

778. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого 
попереднім договором, повинна: 

 

779. У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він 
зобов’язаний: 

 

780. Коли НЕ допускається зміна ціни в договорі? 

 

781. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін: 
 

782. У разі тлумачення умов договору можуть враховуватися: 
 

783. За яких умов договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу 
сторони, яка приєдналася? 

 

784. Недотримання письмової форми якого договору свідчить про його нікчемність? 

 

785. Які правові наслідки договору, у якому сторони домовилися щодо усіх істотних умов, 
що підтверджується письмовими доказами, і відбулося виконання договору, але одна із 
сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, за умови, що законом таке 
посвідчення вимагається? 

 

786. Чи звільняє сторони від відповідальності за порушення договору закінчення строку 
його дії? 

 

787. Чи має право підприємець відмовитись від укладення публічного договору за наявності 
у нього можливостей надання споживачеві відповідного товару? 

 



788. Якщо приватизація здійснилася з доплатою, то передача квартир (будинків), житлових 
приміщень у гуртожитках у власність громадян: 

 

789. Що є істотною умовою договору купівлі-продажу земельної ділянки? 

 

790. Що таке фо́рвардний контракт? 

 

791. Що таке ф'ю́черсний контракт? 

 

792. ТОВ «Гнап» придбало цілісний майновий комплекс. З якого моменту право власності 
на приватизований цілісний майновий комплекс переходить до покупця? 

 

793. Яка подальша доля законно придбаного газового пістолета (револьвері патронів до 
нього), у разі смерті власника такого роду майна (речей)? 

 

794. Яка позовна давність застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару, 
на який не встановлено гарантійного строку? 

 

795. Громадянин Охрименко придбав у роздрібній мережі швейний виріб. На протязі якого 
строку він має право пред’явити вимоги продавцю, якщо виявить недолік в товарі, на 
який не встановлено гарантійного строку? 

 

796. Громадянин Охрименко придбав у роздрібній мережі кулон із дорогоцінного каміння 
обрамлений золотом. На протязі якого строку він має право пред’явити вимоги 
продавцю, якщо виявить недолік в товарі? 

 

797. Які дії повинен вчинити нотаріус з метою перевірки наявності прав неповнолітніх та 
малолітніх дітей на користування відчужуваними житловим будинком при посвідченні 
договору купівлі-продажу? 

 

798. Які дії повинен вчинити покупець у разі пред'явлення третьою особою позову до нього 
про витребування товару з підстав, що виникли до продажу? 

 

 

799. Яке прав має покупець, у разі істотного порушення вимог щодо якості товару 
продавцем? 

 

800. За якої умови забороняється зміна ціни товару за договором купівлі-продажу? 

 

801. Яке право має продавець, якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар? 

 

802. Федорчук передала придбаний мобільний телефон на ремонт продавцю. Протягом 
якого строку згідно законодавства про захист прав споживачів продавець зобов'язаний 
здійснити ремонт? 

 

803. У разі заміни ціни на товар, що був придбаний покупцем, чи підлягає відшкодуванню 
покупцю різниця між ціною товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною 
товару, яка існує на момент заміни, якщо так, то в якому випадку? 

 

804. ТОВ «СНІГ» та ТОВ «ПРОМІНЬ» уклали договір купівлі-продажу. Після його 
виконання ТОВ «СНІГ» вимагає збільшення ціни. Чи допускається зміна ціни у 
договорі після його виконання і за яких умов? 

 



805. Сторони уклали договір купівлі-продажу і не визначили в ньому ціни. Чи вважається 
даний договір неукладеним? 

 

806. Протягом якого строку після повідомлення продавця співвласник має можливість 
реалізувати переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності щодо 
нерухомого майна? 

 

807. Хто несе ризик випадкової загибелі речі з під час продажу майна з публічних торгів?  
 

808. Предметом договору купівлі-продажу може бути: 
 

809. Яке право вимоги може бути предметом договору купівлі-продажу? 

 

810. Продавець: 
 

811. У разі невиконання вимоги щодо попередження покупця про всі права третіх осіб на 
товар, що продається, покупець має право: 

 

812. У разі відмови продавця передати проданий товар покупець має право: 
 

813. Якщо право власності переходить до покупця раніше від передання товару: 
 

814. З якого моменту, за загальним правилом, ризик випадкового знищення або випадкового 
пошкодження товару переходить до покупця? 

 

815. З якого моменту, за загальним правилом, починається гарантійний строк за договором 
купівлі-продажу? 

 

816. Покупець, якому переданий товар неналежної якості (якщо недоліки не відносяться до 
категорії істотних), НЕ має права: 

 

817. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець НЕ має права: 
 

818. За загальним правилом, якщо продавець товару неналежної якості не є його 
виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і 
відшкодування збитків: 

 

819. За загальним правилом, якщо на товар (крім нерухомості) не встановлений гарантійний 
строк, вимога у зв'язку з її недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що 
недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах: 

 

820. За загальним правилом, якщо на придбану нерухомість не встановлений гарантійний 
строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена 
покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в 
межах: 

 

821. Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, 
обчислюється: 

 

822. До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність: 
 

823. Дайте характеристику договору купівлі-продажу: 
 

824. До видів договору купівлі-продажу НЕ відноситься: 



 

825. Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за 
проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право: 

 

826. Перелік товарів, що продаються у розстрочку громадянам, визначає: 
 

827. З позицій Закону України «Про захист прав споживачів» споживач це:  
 

828. Згідно положень споживчого законодавства при пред'явленні споживачем вимоги про 
безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом: 

 

829. Згідно положень споживчого законодавства у випадку, коли у товарі встановлений 
недолік, за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної 
марки (моделі, артикулу, модифікації) споживачеві виплачується неустойка в розмірі: 

 

830. На товарній біржі діють правила біржової торгівлі встановлені: 
 

831. На товарній біржі угода купівлі-продажу вважається укладеною: 
 

832. Якщо договором купівлі-продажу передбачений обов’язок продавця доставити товар 
покупцеві, то моментом виконання даного обов’язку є момент: 

 

833. Товар, який продавець передає покупцю, має відповідати вимогам, щодо його якості:  
 

834. Право продажу товару належить власникові, крім випадків: 
 

835. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до 
покупця з моменту: 

 

836. Право продажу товару належить власникові, крім випадків: 
 

837. За загальним правилом, гарантія якості товару, придбаного покупцем: 
 

838. Згідно споживчого законодавства на сезонні товари гарантійний строк обчислюється з: 
 

839. Правочин щодо звільнення продавця від відповідальності або її обмеження у разі 
витребування товару у покупця третьою особою є: 

 

840. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, після того, 
коли покупець висунув такі вимоги і надав розумний строк для виконання, останній має 
право: 

 

841. Як називається подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і 
з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми 
страхувальнику? 

 

842. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, після того, 
коли покупець висунув такі вимоги і надав розумний строк для виконання, останній має 
право: 

 

843. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимогу 
у зв'язку з недоліками товару, які були виявлені: 

 

844. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець НЕ має права: 
 



845. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати: 
 

846. Експорт товарів це: 
 

847. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу укладається суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності: 

 

848. Що має право вимагати від продавця або виготовлювача покупець у разі якщо 
виготовлювач товару відповідно до закону відкликає його у покупця? 

 

849. Федорчук передала придбаний мобільний телефон на ремонт продавцю. Що згідно 
законодавства про захист прав споживачів зобов'язаний вчинити продавець на вимогу 
покупця? 

 

850. Чи задовольняються вимоги споживача про повернення товару у випадку купівлі-
продажу вживаних непродовольчих товарів через комісійні торговельні підприємства 
та на якій підставі? 

 

851. Який строк надається продавцеві для задоволення вимоги покупця про заміну товару 
неналежної якості у разі відсутності у нього аналогічного товару? 

 

852. Який недолік щодо якості товару вважається істотним?  
 

853. Який товар належної якості, підлягає обміну? 

 

854. Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його: 
 

855. У разі невиконання продавцем обов'язку про попередження покупця про всі права 
третіх осіб на товар, що продається, покупець, котрий не знав і не міг знати про права 
третіх осіб на товар, має право застосувати такий спосіб захисту. 

 

856. Стародуб продав Марченку телевізор, який повинен був забрати телевізор через два 
дні. Вночі в будинку Стародуба трапилась пожежа через удар блискавки в результаті 
якої згорів і зазначений телевізор. Хто нестиме ризик випадкової загибелі телевізора? 

 

857. З якого моменту договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є 
укладеним? 

 

858. В разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору купівлі-продажу при 
поверненні товару покупцем, гроші, сплачені за товар, повертаються: 

 

859. За якої умови вимога покупця про обмін або повернення товару НЕ підлягає 
задоволенню? 

 

860. У який строк наймач зобов’язаний повернути майно наймодавцю у випадку 
припинення договору найму? 

 

861. За якої умови вимога покупця про обмін або повернення товару НЕ підлягає 
задоволенню? 

 

862. Зміна ціни після укладення договору поставки: 
 

863. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін у момент: 
 



864. За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник 
сільськогосподарської продукції зобов’язується: 

 

865. До договору контрактації застосовуються: 
 

866. Договором міни, окрім обміну майна на майно, може бути встановлений обмін майна 
на: 

 

867. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним: 
 

868. Продаж товарів у розстрочку фізичним особам може здійснюватися суб'єктами 
господарювання: 

 

869. Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що 
здійснюються без розрахунків через банки: 

 

870. За загальним правилом. до договору міни НЕ застосовуються: 
 

871. Споживче законодавство НЕ відносить до істотного недоліку: 
 

872. Згідно положень споживчого законодавства, якщо задоволена вимога споживача щодо 
усунення недоліку у придбаному споживачем товарі його доставка відбувається за 
рахунок продавця, якщо товар важить понад: 

 

873. Якщо покупець К за договором поставки  відмовився від прийняття  товару неналежної 
якості , то постачальний Д зобов’язаний  розпорядитися таким товаром: 

 

874. Виробник А. за договором контрактації с/г продукції  повинен повідомити 
контрактанта Б. про кількість і строки здачі продукції: 

 

875. Які договори укладаються на товарній біржі? 

 

876. Якщо А. доручив В. укласти договір дарування, а у дорученні ім’я обдарованого 
відсутнє, то: 

 

877. Сусід А. подарував сусіду Б. свою стару пральну машину, що протікала, не 
попередивши його про цей недолік. Хто відшкодовуватиме завдану шкоду, якщо в 
процесі використання пральної машини сусідом Б., було затоплено квартиру знизу 
сусіда В.? 

 

878. Чоловік з дружиною уклали в письмовій формі договір дарування за яким чоловік 
зобов'язувався подарувати дружині на 50-річний ювілей свій автомобіль, однак до 
настання ювілею чоловік помер. Які правові наслідки цієї події? 

 

879. Наречені уклали письмовий договір дарування за яким наречений взяв на себе обов'язок 
подарувати кольє з діамантами нареченій в день реєстрації шлюбу, однак до цього 
моменту підприємство нареченого збанкрутувало і понесені вже витрати на весілля не 
залишили в нього матеріальної можливості виконати обов'язок. Яке право виникає в 
дарувальника? 

 

880. З якого моменту договір про пожертву вважається укладеним? 

 

881. Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення: 
 



882. Не може бути стороною у договорі дарування: 
 

883. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати 
дарунок у майбутньому укладається: 

 

884. Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається: 
 

885. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятидесятикратний 
розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається: 

 

886. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту: 
 

887. Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв'язку або іншій 
особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування 
до: 

 

888. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо: 
 

889. У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов’язаний: 
 

890. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи 
іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний: 

 

891. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність: 
 

892. Дарувати майно малолітніх дітей батьки: 
 

893. Договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного: 
 

894. Дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, для 
досягнення певної, наперед обумовленої мети, називається: 

 

895. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору 
про пожертву, якщо пожертва:  

 

896. Істотними умовами договору дарування є: 
 

897. Благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, науки і наукових досліджень, називається: 

 

898. Договір, за яким одна сторона передає або зобов'язується передати в майбутньому 
другій стороні безоплатно майно у власність, називається: 

 

899. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його: 
 

900. Чи можливе і за яких обставин укладення договору дарування з відкладальною або 
скасувальною умовою? 

 

901. Яка повинна бути форма договору дарування нерухомої речі? 

 

902. У яких випадках можливе укладення договору дарування між підприємницькими 
товариствами? 

 



903. Що обов'язково повинно бути вказано в дорученні представника на укладення договору 
дарування від імені дарувальника? 

 

904. У якому випадку дарувальник не має права вимагати розірвання договору дарування? 

 

905. Яке право виникає в обдаровуваного за договором дарування з обов'язком передати 
дарунок у майбутньому у разі настання строку встановленого даним договором для 
передання дарунку? 

 

906. Вкажіть яку інформацію щодо дарунку дарувальник зобов'язаний повідомити 
обдаровуваному при укладенні договору дарування?  

 

907. Що не може бути предметом договору пожертви? 

 

908. Який правовий наслідок має відмова одержувача від використання пожертви за 
призначенням, у разі неможливості використання її за призначенням визначеним у 
договорі? 

 

909.  Що є способом забезпечення виконання договору довічного утримання (договору)? 

 

910. На який строк вважається укладеним договір управління майном, якщо Іванов та 
Петров його не вказали при укладенні договору? 

 

911. З якого моменту договір про пожертву вважається укладеним? 

 

912. За договором ренти майно передається: 
 

913. Розмір ренти, якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, 
якщо інше не встановлено договором, змінюється відповідно до зміни: 

 

914. На якому правовому титулі належить майно набуте кількома набувачами - фізичними 
особами за договором довічного утримання (догляду)? 

 

915. С за договором ренти передав О грошову суму. Розмір ренти сторони НЕ визначили в 
договорі, тому рентні платежі встановлюються: 

 

916. А. за договором довічного утримання передала у власність Б квартиру. Б вирішила 
подарувати квартиру своїй 16-річній дочці С. Коли Б зможе укласти договір 
дарування?: 

 

917. За договором ренти тітка відчужила племінниці земельну ділянку взамін виплати ренти 
на протязі 5 років, однак знаючи вдачу племінниці тітка вирішила забезпечити виплату 
нею ренти. Які права в цьому аспекті має тітка? 

 

918. За договором безстрокової ренти Максимюк передав безоплатно у власність Носова 
автомобіль, а Носов зобов’язувався виплачувати рентні платежі у сумі 600 грн. 
щомісячно. Хто нестиме ризик знищення автомобіля внаслідок падіння на нього дерева 
через буревій? 

 

919. Між подружжям Малиновських та Якименко було укладено договір довічного 
утримання за яким остання передавала у власність подружжя житловий будинок, взамін 
довічного утримання. Яким є обов'язок подружжя Малиновських щодо Якименко? 

 



920. Пенсіонерка Горащенко відчужила свою квартиру за договором довічного утримання 
сусідам - подружжю Романенко. Хто є власником квартири і на якому правовому 
титулі? 

 

921. В якій формі повинен бути укладений договір між громадянкою О. і громадянином М., 
за яким останній передає у власність гр. О. колекцію золотих монет 16 століття взамін 
забезпечення його довічним утримання в розмірі 800 грн. щомісячно? 

 

922. Пенсіонерка О. і її сусід В. домовились, що пенсіонерка передає у власність сусіда свою 
квартиру, взамін чого отримує від нього довічне утримання і наступного дня 
посвідчили цей договір нотаріально. З якого моменту сусід стає власником квартири 
пенсіонерки? 

 

923. Договір ренти – це домовленість за якою: 
 

924. Стороною у договорі ренти може бути: 
 

925. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність 
платника ренти за плату, то до відносин сторін щодо передання майна застосовуються 
загальні положення про: 

 

926. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність 
платника ренти безоплатно, то до відносин сторін щодо передання майна 
застосовуються загальні положення про: 

 

927. У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна 
одержувач ренти набуває право: 

 

928. Якщо інше не встановлено договором, рента виплачується після закінчення кожного: 
 

929. Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти 
встановлюється у розмірі: 

 

930. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого 
безоплатно під виплату безстрокової ренти несе: 

 

931. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти якщо: 
 

932. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, 
якщо: 

 

933. У разі розірвання договору довічного утримання у зв’язку із невиконанням або 
неналежним виконанням набувачем обов’язків, право власності набуває : 

 

934. Заміна набувача за договором довічного утримання можлива: 
 

935. Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить йому на праві спільної 
сумісної власності, договір довічного утримання може бути укладеним після: 

 

936. Якщо набувачами за договором довічного утримання є кілька фізичних осіб, їх 
обов’язок перед відчужувачем є: 

 

937. Сторона, яка за договором довічного утримання, одержує майно, називається: 
 



938. Набувач за договором довічного утримання стає власником майна з моменту: 
 

939. Набувач за договором довічного утримання має право до смерті відчужувача: 
 

940. У разі реорганізації юридичної особи-набувача права та обов’язки за договором 
довічного утримання переходять до: 

 

941. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти: 
 

942. Відчужувачем у договорі довічного утримання НЕ може бути: 
 

943. Договір ренти рухомого майна укладається: 
 

944. Договір ренти нерухомого майна укладається: 
 

945. Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти: 
 

946. Якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно, у разі розірвання 
договору ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати: 

 

947. У разі відчуження нерухомого майна, що є предметом договору ренти, іншій особі 
обов'язки платника ренти: 

 

948. У разі розірвання договору, якщо майно було передано у власність платника ренти за 
плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати:  

 

949. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під 
виплату ренти на певний строк: 

 

950.  Після спливу скількох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової 
відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між 
ними, договір ренти припиняється: 

 

951. Договір довічного утримання укладається в: 
 

952. Іванов Олег та Сидорчук Олексій у письмовій формі уклали договір оренди земельної 
ділянки. З якого моменту земельна ділянка вважатиметься переданою Сидорчуку: 

 

953. Даниш та Коломієць вирішили укласти договір лізингу предметом якого виступають 
земельна ділянка, деревообробний станок, вантажний автомобіль та трактор. Що з 
перерахованого не може бути предметом договору лізингу? 

 

954. На який мінімальний строк повинен бути укладений договір оренди державного і 
комунального майна? 

 

955. Що із нижченаведеного може бути предметом договору лізингу? 

 

956. Якими є правові наслідки зміни власника (наймодавця) за договором найму? 

 

957. При укладенні на який мінімальний строк договору найму будівлі або іншої капітальної 
споруди право користування нерухомим майном підлягає державній реєстрації? 

 

958. Який правовий наслідок укладення договір найму на строк, що перевищує 
встановлений законом максимальний строк договору? 



 

959. У разі порушення переважного права наймача на придбання об’єкта оренди, який позов 
варто подати наймачеві? 

 

960. Настання якого юридичного факту НЕ впливає на чинність договору найму за 
загальним правилом? 

 

961. В якому випадку наймодавець має право відмовитись від договору найму? 

 

962. В якому випадку наймодавець має право вимагати розірвання договору найму? 

 

963. Яка позовна давність застосовується до вимог про відшкодування збитків у зв'язку з 
пошкодженням речі, переданої у користування наймачеві?  

 

964. Яка позовна давність застосовується до вимог про відшкодування витрат на 
поліпшення речі, що здійснені наймачем? 

 

965. Який договір слід вважати прямим лізингом? 

 

966. Положення про який договір застосовуються до договору лізингу? 

 

967. Хто несе відповідальність перед лізингоодержувачем за якість предмета договору 
лізингу, якщо вибір продавця предмета договору лізингу був здійснений 
лізингодавцем? 

 

968. Які правові наслідки виникають, якщо у договорі оренди житла з викупом не визначена 
умова про строк, на який він укладається? 

 

969. В якій формі укладається договір найму транспортного засобу за участю фізичної 
особи? 

 

970. За загальним правилом, якщо в договорі не вказано інше, ризик випадкового знищення 
або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе:  

 

971. Що може бути предметом договору лізингу? 

 

972. Протягом строку дії договору фінансового лізингу витрати на утримання предмета 
лізингу, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, якщо 
інше не встановлено договором або законом, несе: 

 

973. Земельна ділянка вважається переданою орендарю з моменту: 
 

974. Яка юридична доля договору піднайму у разі дострокового припинення договору 
найму? 

 

975. Не можуть бути об’єктами оренди державного майна: 
 

976. Лізингодавець має право відмовитися від договору фінансового лізингу та вимагати 
повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі 
виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж: 

 

977. Кому належить право власності на плоди, доходи, одержані наймачем в результаті 
користування річчю, переданою в найм? 

 



978. Який статус прав третіх осіб на майно, передане в найм? 

 

979. Предметом договору лізингу може бути: 
 

980. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена: 
 

981. Договір найму укладається на строк, встановлений: 
 

982. Кожна зі сторін договору найму рухомого майна, укладеного на невизначений строк, 
може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу 
сторону: 

 

983. Кожна зі сторін договору найму нерухомого майна, укладеного на невизначений строк, 
може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу 
сторону: 

 

984. Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору 
найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір 
вважається: 

 

985. У разі зміни власника речі, переданої у найм: 
 

986. Передача у найм речі, що до укладання договору найму була застрахована власником 
(наймодавцем): 

 

987. Право власності на плоди, доходи, одержані наймачем у результаті користування 
річчю, переданою у найм, належить: 

 

988. Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, 
якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом: 

 

989. Орендарями державного та комунального майна не можуть бути: 
 

990. Реорганізація орендодавця, що передав в оренду державне або комунальне майно: 
 

991. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди – державного або 
комунального майна несе: 

 

992. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати: 
 

993. У договорі найму (оренди) транспортного засобу страхування транспортного засобу 
здійснює:  

 

994. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства від двох або 
більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається: 

 

995. В якому випадку відповідно до ЦК України наймодавець має право відмовитися від 
договору найму і вимагати повернення речі? 

 

996. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо : 
 

997.  Хто виступає відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна», орендодавцями щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх 
структурних підрозділів? 



 

998. Передача у суборенду цілісних майнових комплексів підприємств, що передані у 
користування за договором оренди державного чи комунального майна : 

 

999. Якщо інше не встановлено договором оренди, хто несе ризик випадкової загибелі чи 
пошкодження об'єкта оренди державного чи комунального майна? 

 

1000. Якщо розмір земельної ділянки у договорі найму будівлі або іншої капітальної споруди 

не визначений, наймачеві надається право користування :  
 

1001. Орендар державного (комунального) майна має переважне право, за інших рівних умов, 
на укладення договору оренди на новий термін, якщо... 

 

1002. З якого моменту об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем 
орендареві?  

 

1003. Лізингоодержувач здійснив поліпшення предмету лізингу. Однак коли здійснювалися 
розрахунки, лізингодавець заявив, що не давав на це згоду. Яке право має 
лізингоодержувач? 

 

1004. Карпов передав за договором оренди Свиридову на 2 місяці комп’ютер, який мав бути 
повернутий його власнику 10 березня 2017 р. Однак Свиридов вчасно не повернув 
комп’ютер і внаслідок повені 15 березня 2017 р. його квартира була затоплена, і, як 
наслідок, комп’ютер вийшов з ладу. Хто повинен компенсувати вартість ремонту 
комп'ютера?  

 

1005. Суборенда якого державного майна забороняється за чинним законодавством? 

 

1006. Шевченко (наймодавець) та Франко (наймач) уклали договір оренди автомобіля, однак 
вони не можуть дійти згоди хто з них повинен здійснити страхування автомобіля. За 
Цивільним кодексом хто повинен здійснити страхування автомобіля: 

 

1007. З настанням якої дії або події договір позички припиняється? 

 

1008. Між Симоненко та Івановим було укладено договір оренди квартири без вказівки 
строку його дії, тому такий договір вважається укладеним на: 

 

1009. В якій формі Іванову та Карпенку потрібно укласти договір оренди житла з викупом?: 
 

1010. На який строк вважається укладений договір найму житла між Івановим та Карпенко, 
якщо строк в самому договорі не встановлений: 

 

1011. Циганков вирішив відмовитись від договору найму житла, за яким він взяв в найм 
квартиру у Іванова. За який період часу Циганков має письмово попередити Іванова про 
припинення договору: 

 

1012. З якого моменту в орендаря виникає право власності на житло за договором оренди 
житла з викупом? 

 
1013. З якого моменту виникає право власності на житловий будинок? 

 

1014. Який правовий статус піднаймача за договором піднайму житла? 

 



1015. Між громадянином А. та громадянином Б. був укладений договір оренди будинку на 
строк 5 років.  Орендна плата за перший рік сплачена повністю, за другий рік - частково, 
а за третій рік не сплачувалася взагалі. Чи можливо в даному випадку наймодавцеві 
відмовитися від договору найму і за яких умов? 

 

1016. Якими є правові наслідки відчуження позичкодавцем речі, яка передана у 
користування, за договором позички? 

 

1017. Договір найму жилого приміщення в будинках, де є квартири, що відносяться до 
державної або комунальної форм власності укладається на підставі: 

 

1018. За загальним правилом, при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї, що 
проживають у жилому приміщенні, яке відноситься до державної або комунальної 
форми власності, за ними зберігається жиле приміщення протягом: 

 

1019. Яким нормативним актом НЕ регулюється договір найму житла? 

 

1020. Що з нижченаведеного характеризує договір оренди житла з викупом? 

 

1021. В якій формі необхідно укладати договір найму житла на строк більше 3-х років? 

 

1022. Громадянин О. взяв в оренду квартиру у громадянина В. Договір був укладений у 
письмовій формі строком на 3 роки. Гр. О звільнив помешкання без попередження, а 
до закінчення строку договору залишилось 4 місяці. Які вимоги може пред’явити 
наймодавець? 

 

1023. Наймач протягом 2-х місяців після закінчення строку дії договору оренди житла 
продовжував проживати в ньому. Згодом наймодавець попередив про необхідність 
проживання його дочки у наступному місяці та розірвання договору найму житла. Які 
аргументи своєї позиції згідно чинного законодавства може надати наймач? 

 

1024. Положення про який договір застосовується до відносин за договором позички? 

 

1025. Вкажіть ознаки договору позички? 

 

1026. ТОВ «Пролісок» бажає укласти договір позички автомобіля з громадянином Петренко. 
В якій формі сторони повинні укласти договір? 

 

1027. Що є правовим наслідком невиконання обов'язку позичкодавцем передати річ за 
договором позички? 

 

1028. Яке право належить користувачу за договором позички? 

 

1029.  У договорі найму житла, укладеного між приватним підприємством (наймодавець) і С. 
(наймач) передбачено, що разом з наймачем у помешканні постійно проживатиме його 
дружина М. Хто несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов 
договору? 

 

1030. Обставини, про які підрядник НЕ зобов'язаний попереджати замовника: 
 

1031. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення 
замовника від її прийняття підрядник має право продати предмет договору побутового 
підряду зі спливом: 

 



1032. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку 
робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи за вартістю не 
перевищують: 

 
1033. До якої групи договорів відноситься договір підряду? 

 

1034. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне 
надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує: 

 

1035. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним 
підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне 
виконання виявилося неможливим внаслідок: 

 

1036. Іванов та Петров уклали договір будівельного підряду, не вказавши в ньому 
гарантійний строк. Який гарантійний строк буде поширюватись на цей договір? 

 

1037. Який із способів забезпечення належного виконання зобов’язання вправі застосувати 
підрядник за договором підряду в разі, коли замовник не сплатив йому встановленої 
ціни роботи? 

 

1038. Згідно положень споживчого законодавства споживач має право відмовитися від 
договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, 
якщо: 

 

1039. Гарантійний строк у договорі будівельного підряду: 
 

1040. При залученні до роботи субпідрядників у договорі підряду відповідальний за 
результат роботи перед замовником: 

 

1041. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання 
строку здачі підрядником визначеної у договорі підряду роботи несе: 

 

1042. У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе: 
 

1043. Згідно положень споживчого законодавства за наявності у роботі (послузі) істотних 
недоліків споживач має право: 

 

1044. Згідно положень споживчого законодавства, якщо під час виконання робіт (надання 
послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами 
договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення 
недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк: 

 

1045. Укладення якого договору може бути підтверджене показами свідків, якщо він НЕ був 
укладений у письмовій формі? 

 

1046.  Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна 

встановлюється : 
 

1047.  На кого покладається матеріально-технічне забезпечення будівництва у договорі 
будівельного підряду?  

 

1048. Якщо предмет договору підряду до здачі його замовнику був знищений випадково або 

закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник:  
 



1049. Замовник за договором підряду має право у будь-який час перевірити: 
 

1050. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих ЦК України, 
застосовується: 

 

1051. Які наступають наслідки щодо розрахунків сторін, якщо предмет договору підряду до 
здачі його замовнику був випадково знищений? 

 

1052. Гармаш (замовник) та Петров (підрядник) уклали договір підряду, відповідно до якого 
Гармаш надав матеріали для виконання робіт, але через повінь матеріали були знищені. 
Хто несе ризик випадкового знищення речі?: 

 

1053. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, 
кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту: 

 

1054. Який з перерахованих документів може надавати Іванов, що надає клірингові послуги 
, для підтвердження укладення договору побутового підряду зі своїми замовниками? 

 

1055. Якщо пасажир відмовився від поїздки з особистих причин в термін від 24 до 9 годин до 
відправлення поїзда йому повертається: 

 

1056. Який вид послуг є предметом договору транспортного експедирування? 

 

1057. Відправник вантажу має право відмовитися від наданого транспортного засобу, якщо: 
 

1058. Якщо більш тривалий строк не встановлений договором, транспортними кодексами 
(статутами), вантаж, вважається втраченим, якщо не виданий одержувачеві на його 
вимогу протягом: 

 

1059. За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або 
запізнення у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник: 

 

1060. У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення 
транспортного засобу перевізник зобов'язаний: 

 

1061. Сторона, яка за договором транспортного експедирування зобов'язується за плату і за 
рахунок другої сторони виконати або організувати виконання визначених договором 
послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, називається: 

 

1062. Що таке каботажні перевезення?: 
 

1063. Як називається термін, протягом якого вантаж повинен бути навантажений на судно 
або вивантажений з судна: 

 

1064. Який з перерахованих договорів НЕ відноситься до договорів про надання послуг? 

 

1065. Який з перерахованих договорів відноситься до договорів про надання послуг: 
 

1066. Під час залізничних перевезень пасажир має право зробити не більше однієї зупинки в 
дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів  більше ніж на: 

 

1067. Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу: 
 



1068. За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або 
запізнення у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник: 

 

1069. На скільки діб Іванов, який здійснює поїздку на залізничному транспорті, має право 
зробити зупинку в дорозі з подовженням строку чинності квитка: 

 

1070. З якого моменту у перевізника виникає обов’язок нести відповідальність за втрату, 
нестачу, псування або пошкодження вантажу? 

 

1071. До якого моменту перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти? 

 

1072. В якому розмірі відповідає перевізник за втрату, нестачу, псування або пошкодження 
прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти? 

 

1073. З яким документом постраждалий може звернутися до перевізника перед 
пред’явленням позову, що випливає з договору перевезення вантажу, пошти? 

 

1074. Пасажир Р. звернувся до перевізника Л. з претензією щодо відшкодування завданих 
йому збитків під час здійснення перевезення. Через який час Р. зможе звернутися з цією 
вимогою до суду у разі неодержання відповіді від перевізника? 

 

1075. До виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування з О. 
(клієнтом), Д. (експедитор) залучив помічника С. Хто нестиме відповідальність за 
порушення договору? 

 

1076. Як називається перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, яке здійснюється 
кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом? 

 

1077. У разі, якщо надана клієнтом інформація про вантаж, за договором транспортного 
експедирування, містить недоліки, експедитор зобов’язаний: 

 

1078. Якщо договір перевезення вантажу укладає експедитор, то його повноваження 
підтверджуються: 

 

1079. Договір, за яким одна сторона зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони 
виконати або організувати виконання послуг, пов’язаних із перевезенням вантажу – це: 

 

1080. Якщо розмір плати в договорі транспортного експедирування не встановлений, то 
клієнт повинен: 

 

1081. Якщо клієнт за договором транспортного експедирування порушив обов’язок щодо 
надання документів та інформації, то він: 

 

1082. Яке має право перевізник для забезпечення внесення провізної плати та інших 
платежів? 

 

1083. Відправник вантажу має право пред’явити позов перевізнику, якщо він не одержав 
відповіді від перевізника на надіслану ним претензію протягом: 

 

1084. Допоміжним транспортним договором є: 
 

1085. Який обов’язок має перевізник у разі відмови пасажира від перевезення з причин 
затримки відправлення транспортного засобу? 

 



1086. Який обов’язок має сторона, яка за договором транспортного експедирування, заявила 
про відмову від договору? 

 

1087. Договір, за яким одна сторона зобов’язується надати іншій стороні за плату всю або 
частину транспортного засобу на один або декілька рейсів для перевезення, 
називається: 

 

1088. Яким документом оформляється договір морського перевезення вантажу?  
 

1089. Сторонами договору транспортного експедирування є: 
 

1090. За неправильно вказані у коносаменті відомості відповідальність перед перевізником 
несе: 

 

1091. Термін, протягом якого вантаж повинен бути навантажений на судно або вивантажений 
з нього це: 

 

1092. У разі збільшення терміну круїзу через непередбачувані обставини, всі додаткові 
витрати несе: 

 

1093. Багаж, за договором перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом, 
видається пред’явнику: 

 

1094. Багаж вважається втраченим, якщо він НЕ прибуде на залізничну станцію призначення 
через: 

 

1095.  Претензії до залізниць за договором перевезення вантажу, багажу можуть бути 
заявлені протягом: 

 

1096.  Якщо у вантажовідправника є зауваження до договору перевезення вантажу, він 
зобов’язаний сформулювати свої пропозиції у: 

 

1097. Механічні зміни вантажу, які призвели до погіршення його стану, це: 
 

1098. До вимог, що випливають із договору перевезення вантажу, застосовується позовна 
давність у: 

 

1099. За кількістю транспортних засобів виділяють: 
 

1100. Яке право має експедитор у разі ненадання клієнтом документів та необхідної 
інформації про вантаж? 

 

1101. Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в 
майбутньому, має бути: 

 

1102. За чий рахунок здійснюється огляд товару при прийнятті його товарним складом на 
зберігання? 

 

1103. За договором складського зберігання, протягом якого терміну після одержання товару 
поклажодавець може заявити про нестачу чи пошкодження товару, які не могли бути 
виявлені при звичайному способі прийняття товару? 

 

1104. Який з цих документів товарний склад НЕ видає на підтвердження прийняття товару: 
 



1105. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком 
поклажодавцеві: 

 

1106. Протягом якого часу з моменту пред’явлення вимоги відшкодовуються збитки, завдані 
поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери 
схову: 

 

1107. Якщо поклажодавець не забрав річ після спливу строку зберігання, протягом скількох 
місяців камера схову зобов’язання продовжувати зберігання речі? 

 

1108. Хто є зберігачем при зберіганні речей у гардеробі організації? 

 

1109. Перевізник зобов’язаний забезпечити схоронність валізи (сумки), особистих речей 
пасажира, крім: 

 

1110. Якщо особа до закінчення строку проживання не пред’явила до готелю вимоги щодо 
втрати чи пошкодження її речей, то: 

 

1111. У який спосіб можуть передаватися складське та заставне свідоцтво за договором 
складського зберігання? 

 

1112. До яких правових наслідків призводить недотримання сторонами договору зберігання 
письмової форми угоди, за умови що договір укладався за надзвичайних обставин? 

 

1113. Який документ називається «варант»? 

 

1114. Договір зберігання є публічним у випадку: 
 

1115. Як називається організація, яка зберігає товар та надає послуги, пов'язані зі 
зберіганням, на засадах підприємницької діяльності? 

 

1116. Який з документів не відноситься до складських? 

 

1117. Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, 
може бути предметом: 

 

1118. Подвійне складське свідоцтво складається з: 
 

1119. Товарний склад видає товари володільцеві складського та заставного свідоцтва 
(подвійного складського свідоцтва) в обмін на: 

 

1120. Після спливу якого часу від дня закінчення строку договору зберігання, річ, яку не 
забрав поклажодавець може бути продана ломбардом? 

 

1121. По спливу якого строку речі, які не забрали з камери схову транспортної організації, 
можуть бути реалізовані? 

 

1122. За якої умови готель відповідає за схоронність речей, внесених до нього? 

 

1123. Секвестр – це: 
 

1124. До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст 
сейфа застосовуються положення Цивільного кодексу про: 

 



1125. В чому полягає особливість відповідальності професійного зберігача за втрату речі? 

 

1126. Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в 
майбутньому, має бути: 

 

1127. Якщо поклажодавець після закінчення строку договору зберігання не забрав річ, він 
зобов'язаний внести: 

 

1128. Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляється 
видачою: 

 

1129. Володілець заставного свідоцтва (варант) має право: 
 

1130. Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується: 
 

1131. Договір зберігання є публічним у випадку :  
 

1132. Договір про надання послуг може укладатися на :  
 

1133. Хто може бути страховими посередниками? 

 

1134. Яка основна мета діяльності товариств взаємного страхування? 

 

1135.  Які відокремлені підрозділи можуть створювати страховики? 

 

1136.  Кількість учасників (засновників) страховика повинна становити: 
 

1137.  Що належить до прав філії страхової компанії? 

 

1138.  Що таке страховий поліс? 

 

1139.  Які з наведених послуг можуть виконувати страхові агенти? 

 

1140. При настанні страхового випадку із застрахованим майном страхувальник повинен: 
 

1141. Викупна сума в договорі страхування – це: 
 

1142. Предметом страхування в особистому страхуванні виступають майнові інтереси осіб, 
пов’язані з: 

 

1143. Де діє міжнародна система "Зелена картка"? 

 

1144.  Страхова премія – це: 
 

1145. Що є метою створення об’єднання (асоціації) страховиків? 

 

1146. До особистого страхування відносять страхування: 
 

1147. Якими є правові наслідки для сторін в разі укладення договору страхування цивільної 
відповідальності? 

 

1148. Якими є правові наслідки недодержання письмової форми договору страхування? 

 

1149. Договір страхування вступає в силу з моменту: 



 

1150. Предметом договору страхування виступає: 
 

1151. Страховим ризиком за договором страхування є: 
 

1152. Страховим випадком визнається: 
 

1153. Страхова сума за договором страхування це: 
 

1154. Франшизою, як істотною умовою договору страхування визнається: 
 

1155. Вигодонабувачем за договором страхування не може бути: 
 

1156. В якому випадку договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню? 

 

1157. Правовим наслідком недодержання письмової форми договору страхування є: 
 

1158. Перестрахування як спосіб забезпечення повної і своєчасної виплати страхувальникам 
страхових сум є: 

 

1159. Брокерська угода, на підставі якої страховий брокер здійснює свої повноваження, за 
правовою природою є: 

 

1160. Агентський договір, на підставі якого діє страховий агент, за своєю природою є: 
 

1161. Яким документом може посвідчуватися факт укладення договору страхування? 

 

1162. В разі визнання судом страхувальника – фізичної особи недієздатною: 
 

1163. Страховик вправі відмовити страхувальникові у виплаті страхової суми: 
 

1164. Суброгація в страхуванні допускається лише у: 
 

1165. Згідно законодавства страховик в Україні може бути створений у формі: 
 

1166. Яка з істотних умов договору страхування встановлюється спеціальним страховим 
законодавством? 

 

1167. Яку відповідальність перед страхувальником несе при співстрахуванні кожен із 
співстраховиків разом з іншими ? 

 

1168. В якому із видів страхування законом не допускається можливість подвійного 
страхування: 

 

1169. Мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту) страховика, який 
займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється у 
сумі, еквівалентній: 

 

1170. Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України 
не може перевищувати: 

 

1171. Страховик може виступати в якості кредитора: 
 



1172. Яким видом діяльності страховикам, як фінансовим установам, заборонено займатися 
згідно чинного законодавства України: 

 

1173. Формами страхування в Україні є: 
 

1174. Зазначена у договорі страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна 
перевищувати: 

 

1175. Страховик, який здійснює страхування життя, вправі відраховувати частину 
отриманого інвестиційного доходу для відшкодування власних витрат на ведення 
страхової справи у розмірі до: 

 

1176. Страхове відшкодування – це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах 
страхової суми за договорами: 

 

1177. Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує 
дійсну вартість майна, то: 

 

1178. Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність: 
 

1179. Для кого створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки правочин, який 
вчиняється повіреним на підставі договору доручення? 

 

1180. Дії, які повинен вчинити повірений за договором доручення, повинні бути: 
 

1181. Якщо договором доручення не передбачена можливість вчинення дій замісником 
повіреного або така можливість передбачена, але замісник у договорі не вказаний, то 
повірений:  

 

1182. Які наслідки смерті повіреного? 

 

1183. В якому випадку в разі відмови довірителя від договору доручення, повірений має 
право на відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням договору? 

 

1184. У разі смерті повіреного які дії повинні вчинити його спадкоємці? 

 

1185. Згідно законодавства України за договором комісії допускається одна з таких 
обмежувальних умов: 

 

1186. Які наслідки настають у випадку якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш 
вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом? 

 

1187. Яку відповідальність несе комісіонер в разі укладення договору субкомісії з третьою 
особою (субкомісіонером)? 

 

1188. В яких випадках комітент вправі вступити у відносини з субкомісіонером? 

 

1189. Власністю кого є майно, придбане комісіонером за рахунок комітента? 

 

1190. Що не можуть бути предметом договору управління майном? 

 

1191. Якщо власником майна є фізична особа, місце перебування якої невідоме або її визнано 
безвісно відсутньою, то хто є установником управління ? 

 



1192. Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, то установником 
управління є: 

 

1193. Як називаються сторони за договором доручення? 

 

1194. Громадяни А. і В. уклали між собою договір комісії. З урахуванням чого буде виплачена 
винагорода комісіонерові, якщо договором комісії розмір плати не визначений? 

 

1195. Між громадянами Б. і Ф. було укладено договір управління майном. На скільки років 
він вважається укладеним, якщо в договорі сторони не визначили строку його дії: 

 

 

1196. Комісіонер А. мав продати 1 тонну картоплі за 4 тис. грн., а продав за 5 тис. грн.. 
Додатково одержана вигода: 

 

1197. Установник управління передав управителеві підприємство без вказівки строку дії 
договору, тому такий договір вважається укладеним на: 

 

1198. Який договір потребує обов’язкової нотаріально посвідченої форми? 

 

1199. Хто за договором управління майном може виступати в якості управителя? 

 

1200. Якими є правові наслідки смерті комісіонера-фізичної особи за договором комісії? 

 

1201. Якими є істотні умови договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або 
купити майно? 

 

1202. Який із способів забезпечення належного виконання зобов’язання може бути 
використаний комісіонером за договором комісії? 

 

1203. Протягом якого терміну комітент, який має заперечення щодо звіту комісіонера, 
повинен повідомити його про це?  

 

1204. Як змінюється правовий режим майна, яке передається управителеві за договором 
управління? 

 

1205. Яким є обсяг повноважень управителя стосовно довіреного йому майна за договором 
управління майном? 

 

1206. Якими є правові наслідки неповідомлення установником управління управителя про те, 
що майно, яке передане в управління, є предметом договору застави? 

 

1207. Повірений має право передати виконання доручення замісникові: 
 

1208. Обов’язком довірителя за договором доручення НЕ є: 
 

1209. Правочин, вчинений повіреним, за договором доручення, створює, змінює, припиняє 
цивільні права та обов’язки: 

 

1210. Предметом договору доручення є: 
 

1211. Довіритель має повідомити про відмову від договору доручення повіреного-

підприємця не пізніше як за: 
 



1212. Особа, якій повірений має право передавати виконання доручення називається: 
 

1213. За договором доручення всі дії вчиняються за рахунок: 
 

1214. До нотаріально посвідченої прирівнюється довіреність: 
 

1215. Обов’язком повіреного за договором доручення НЕ є: 
 

1216. Сторонами за договором доручення є: 
 

1217. У разі смерті повіреного за договором доручення його спадкоємці повинні: 
 

1218. У разі смерті повіреного за договором доручення, заходи щодо охорони майна 
довірителя здійснює: 

 

1219. За договором доручення повірений може вчинити від імені та за рахунок довірителя 
таку дію: 

 

1220. За договором комісії, комісіонер вчиняє правочини: 
 

1221. Комісіонер має право за дорученням комітента вчинити таку дію: 
 

1222. У разі порушення виконання умов договору третьою особою, укладеного з нею 
комісіонером, комітент має право: 

 

1223. Уцінка товару за договором комісії здійснюється за домовленістю: 
 

1224. Комісіонер, за договором комісії має право на додаткову плату, якщо він: 
 

1225. Як називається порука комісіонера перед комітентом за належне виконання договору 
комісії третьою особою? 

 

1226. Комісіонер для забезпечення своїх вимог за договором комісії має право: 
 

1227. Комітент повинен розпорядитися майном, яке є у комісіонера, якщо останній 
відмовився від договору: 

 

1228. Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента за договором комісії є власністю: 
 

1229. Об’єктом договору комісії може виступати таке рухоме майно: 
 

1230. Ким встановлюються ціни на комісійні товари, за договором комісії? 

 

1231. За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий за договором комісії, 
до моменту: 

 

1232. Товари за договором консигнації до моменту їх продажу є власністю: 
 

1233. Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен виплатити комітентові: 
 

1234. У разі оголошення комітента банкрутом, комісіонер по відношенню до притриманої 
речі виступає: 

 

1235. За дії субкомісіонера перед комітентом за договором субкомісії відповідає: 



 

1236. У разі смерті фізичної особи – комісіонера, договір комісії: 
 

1237. Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права: 
 

1238. Якщо власником майна є фізична особа, місце перебування якої невідоме або її визнано 
безвісно відсутньою, установником управління є: 

 

1239. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається 
укладеним: 

на три роки; 
 

1240. Якщо власником майна є неповнолітня особа, то хто є установником управління? 

 

1241. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора 
установника управління допускається у разі: 

 

1242. У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна 
повідомити другу сторону про це за: 

 

1243. За договором доручення повірений може бути зобов’язаний вчинити від імені та за 
рахунок довірителя такі дії: 

 

1244. Яка з перелічених ознак суперечить суті договору доручення? 

 

1245. Комісіонер, при прийняті непродовольчих товарів на комісію, на кожну одиницю 
товару виписує: 

 

1246. Учасниками договору комісії виступають: 
 

1247. Що може бути предметом договору управління майном? 

 

1248. Якщо інше не встановлено договором, коли вкладник не вимагає повернення суми 
строкового вкладу зі спливом встановленого строку, договір вважається:  

 

1249. Протягом якого строку має бути повернена позика позичальником, якщо строк позики 
визначений моментом пред’явлення вимоги позикодавцем? 

 

1250. Як слід кваліфікувати видачу кредитором боржникові, за його згодою, векселя на суму 
боргу замість виконання грошового зобов’язання? 

 

1251. Коваленко надав Мельничуку 1000 гривень у позику для закупівлі нової партії товару 
у кіоск. Яку суму зобов’язаний повернути Мельничук після закінчення строку позики? 

 

1252. ФОП Іванчук повернув позику 800 грн Хмельницькому протягом 40 днів з моменту 
пред’явлення останнім вимоги. Що зобов'язаний виплатити Іванчук окрім суми боргу? 

 

1253. Якщо Іванов своєчасно не повернув Юрченку грошові кошти за договором позики, 
однак в договорі відповідальність за порушення договору не встановлена, то крім 
повернення суми позики Іванов: 

 

1254. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець 
зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про: 

 



1255. У випадку укладення кредитного договору в усній формі він є: 
 

1256. Предмет договору позики передається позичальнику: 
 

1257. Якщо стороною договору позики є юридична особа, то договір укладається: 
 

1258. Кредитодавцем за кредитним договором може бути: 
 

1259. Якщо строк повернення позики не встановлений, то позика повинна бути повернута з 
дня вимоги на протязі: 

 

1260. Кредитування рахунку – це: 
 

1261. Чи може бути достроково повернена сума позики, яка надана під відсотки? 

 

1262. З якого моменту договір позики вважається укладеним? 

 

1263. Якщо договором позики не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на 
рівні: 

 

1264. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти за договором позики 
виплачуються: 

 

1265. Кредитний договір укладається у: 
 

1266. Договір позики вважається безпроцентним, якщо:  
 

1267. Якою може бути процентна ставка за кредитом відповідно до умов кредитного 
договору?  

 

1268. Який з перелічених способів забезпечення виконання зобов’язання НЕ застосовується 
при укладанні договору банківського кредиту? 

 

1269. В якому випадку банк може відмовитися від договору банківського рахунку? 

 

1270. Між банком та гр. Навроцьким було укладено договір банківського вкладу на 2 роки. 
По спливу строку Навроцький НЕ звернувся до банку з вимогою про припинення 
договору, тому: 

 

1271. Якщо батьки відкрили на ім’я свого 15-річного сина банківський рахунок і внесли на 
нього 10 тис. гривень, то: 

 

1272. На підставі договору банківського рахунка банк «Geld» надавав Р. послугу 
кредитування рахунка. Розмір плати за використання Р. кредитних коштів в договорі 
НЕ передбачений, тому вона встановлюється на рівні: 

 

1273. На підставі договору банківського рахунка банк використовував кошти клієнта. Строки 
сплати процентів у договорі відсутні, тому банк зобов’язаний сплачувати проценти: 

 

1274. Договір банківського рахунку є: 
 

1275. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не 
встановлено законом: 

 



1276. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на 
підставі яких здійснюється списання грошових коштів, у першу чергу банк списує 
кошти: 

 

1277. Платіжне доручення приймається банком до виконання:  
 

1278. Чи зобов’язаний банк повернути вклад громадянину на першу вимогу, якщо договір 
банківського вкладу був укладений на певний строк? 

 

1279. Чи має право банк визначати та контролювати напрями використання грошових коштів 
клієнта за договором банківського рахунка? 

 

1280. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка 
грошові кошти: 

 

1281. Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка у разі відсутності 
операцій за цим рахунком протягом: 

 

1282. Акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом у будь-який 
час без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів, визнається: 

 

1283. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не 
встановлено законом:  

 

1284. З нагоди Дня народження бабуся подарувала онуку Петру 1000 грн., які він вирішив 
покласти на депозитний рахунок в банк. З досягненням якого віку Петро має право 
укласти відповідний договір? 

 

1285. Між банком «ТЕМП» та Івановим укладений договір банківського вкладу в якому не 
встановлений розмір процентів. В якому розмірі банк  зобов'язаний виплачувати 
проценти Іванову? 

 

1286. Договір комерційної концесії припиняється у разі: 
 

1287. Хто може виступати в якості фактора в договорі факторингу?  
 

1288. Що є предметом договору факторингу? 

 

1289. В якому із вказаних цивільно-правових договорів однією із сторін завжди виступає 
фінансова установа? 

 

1290. Яку відповідальність за дії боржника за договором факторингу несе клієнт перед 
фактором, якщо відповідно до умов договору фінансування клієнта здійснювалось 
шляхом купівлі у нього фактором права грошової вимоги? 

 

1291. З якого моменту за договором факторингу майбутня вимога вважається переданою 
фактору? 

 

1292. Сторонами договору факторингу є: 
 

1293. Клієнтом у договорі факторингу може бути: 
 

1294. За що клієнт відповідає перед фактором? 

 



1295. Як називається письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право 
дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, іншій особі, яке надає 
їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері? 

 

1296. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається 
укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового 
права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але цей строк 
не може перевищувати? 

 

1297. Які правові наслідки недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної власності? 

 

1298. Якого виду ліцензії встановлюється презумпція надання Цивільним кодексом України? 

 

1299. Як іменується ліцензія, яка видається лише одному ліцензіату і виключає можливість 
видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права 
інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає 
можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері? 

 

1300. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються 
надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, на яку територію 
поширюється дія ліцензії? 

 

1301. ВАТ «Маестро», як користувач у договорі комерційної концесії, вирішив відмовитися 
від цього договору. Протягом якого строку про це слід повідомити правоволодільця, 
якщо в договорі жодного строку не зазначено? 

 

1302. За договором про створення за замовленням та використання об'єкта права 
інтелектуальної власності скульптором Івановим було створено за замовленням 
Павлова його погруддя для демонстрації в сімейному музеї. Хто є власником цього 
погруддя? 

 

1303. За ліцензійним договором заводу "Електрон" надавалось право на використання 
топології інтегральної мікросхеми без збереження за ліцензіаром права на її 
використання і права видачі ліцензій іншим особам. Який вид ліцензії наданий за 
договором? 

 

1304. Іванов та Петров, що є суб’єктами підприємницької діяльності уклали договір 
комерційної концесії, не встановивши в ньому строк дії договору. За скільки місяців 
Іванов повинен попередити Петрова про відмову від договору, якщо виявить бажання 
припинити договір? 

 

1305. До яких правових наслідків призводить оголошення правоволодільця за договором 
комерційної концесії неплатоспроможним (банкрутом)? 

 

1306. Що із нижчевказаного НЕ є обов'язком правоволодільця за договором комерційної 
концесії? 

 

1307. Який з цивільно-правових договорів допускає можливість розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності? 

 

1308. В якому із цивільно-правових договорів сторонами можуть бути виключно суб’єкти 
підприємницької діяльності? 

 



1309. Якого з перелічених видів ліцензії НЕ існує згідно чинного законодавства? 

 

1310. Якщо інше не встановлено ліцензійним договором, то вважається, що за ліцензійним 
договором надається: 

 

1311. Сторонами договору про створення за замовленням і використання об'єкта права 
інтелектуальної власності є: 

 

1312. Сторонами договору комерційної концесії є: 
 

1313. За вимогами, що пред'являються до користувача за договором комерційної концесії у 
зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг) проданих (виконаних, наданих) 
користувачем несе відповідальність: 

 

1314. Яку відповідальність несе правоволоділець за договором комерційної концесії за 
вимогами, що висуваються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів, 
проданих користувачем? 

 

1315. Якщо договір комерційної концесії укладений без зазначення строку, то кожна зі сторін 
має право відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менше як 
за: 

 

1316. Кожна із сторін ліцензійного договору має право відмовитися від договору в будь-який 
час, попередивши іншу не менше ніж за:  

 

1317. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається 
укладеним: 

 

1318. Яку відповідальність несе правоволоділець за договором комерційної концесії за 
вимогами, що пред’являються до користувача як до виробника продукції 
правоволодільця? 

 

1319. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 
укладається в: 

 

1320. А. і Б. уклали ліцензійний договір, узгодивши всі істотні його умови, однак у тексті 
договору не вказали, який саме вид ліцензії надається ліцензіату. Яке із наведених 
тверджень у такому разі є правильним? 

 

1321. В якій формі повинен укладатись договір про спільну діяльність? 

 

1322. Як здійснюється користування спільним майном учасників простого товариства? 

 

1323. Чим посвідчуються повноваження учасника простого товариства вчиняти правочини 
від імені всіх учасників у відносинах із третіми особами?  

 

1324. Яке право має учасник простого товариства в разі припинення договору простого 
товариства, якщо він вніс у спільну власність річ, визначену індивідуальними 
ознаками?  

 

1325. В якому порядку приймається рішення учасниками договору простого товариства щодо 
їх спільних справ? 

 



1326. Як розподіляється прибуток учасників договору простого товариства отриманий в 
результаті їх спільної діяльності? 

 

1327. Як несуть відповідальність учасники договору простого товариства з моменту 
припинення договору за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб? 

 

1328. Як називаються сторони договору про спільну діяльність: 
 

1329. Якою є умова про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого 
товариства? 

 

1330. За скільки місяців до виходу з договору, учасник може повідомити про відмову під 
подальшої участі у спільній діяльності? 

 

1331. Кому повертаються речі, передані у спільне володіння, у разі припинення договору 
простого товариства? 

 

1332. Дайте відповідь громадянам Т. та М., які звернулися за порадою до юриста з приводу 
того, яким чином провадиться грошова оцінка вкладу учасника за договором простого 
товариства? 

 

1333. Учасники простого товариства закріпили у тексті договору заборону на ознайомлення 
з документами щодо ведення спільних справ. Яким це положення договору вважається 
з юридичної точки зору? 

 

1334. Діями простого товариства було завдано збитків третій особі. За яких умов 
відповідатиме за зобов’язаннями учасник спільної діяльності, який на момент 
пред’явлення вимоги припинив брати участь у договорі простого товариства? 

 

1335. Відповідно до договору про спільну діяльність гр. Волощук вніс як внесок 50% вартості 
будівництва, ТОВ "Надія" - 40%, а ТОВ "Технобуд" - 10%. На який прибуток може 
претендувати ТОВ "Технобуд"? 

 

1336. Який розмір збитку заподіяного внаслідок спільної діяльності повинен відшкодувати 
Петренко, що вніс у спільну діяльність свою квартиру вартістю 50 тис. грн., якщо інша 
сторона - Назарченко вніс 150 тис.грн., а розмір заподіяних збитків 20 тис.грн. 

 

1337. Майно внесене учасниками в якості вкладів у просте товариство, а також вироблена 
продукція є: 

 

1338. Якщо договір простого товариства не пов’язаний із здійсненням його учасниками 
підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними 
зобов’язаннями: 

 

1339. Вклади учасників простого товариства за вартістю вважаються: 
 

1340. У разі відсутності домовленості між учасниками простого товариства, кожний учасник 
несе витрати та збитки пропорційно: 

 

1341. Якщо договір простого товариства пов’язаний із здійсненням його учасниками 
підприємницької діяльності, учасники відповідають: 

 

1342. У разі припинення договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та 
користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали: 



 

1343. З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть: 
 

1344. Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої участі у безстроковому 
договорі простого товариства не пізніше як за: 

 

1345. У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені 
товариства можуть посвідчуватися: 

 

1346. У разі спільного ведення справ учасниками простого товариства для вчинення кожного 
правочину потрібна згода: 

 

1347. Відмова учасника договору простого товариства від права на ознайомлення з усіма 
документами щодо ведення спільних справ учасників: 

 

1348. Умова договору простого товариства, за якою учасник повністю звільняється від участі 
у відшкодуванні спільних витрат або збитків:  

 

1349. Умова договору простого товариства про позбавлення або відмову учасника від права 
на частину прибутку: 

 

1350. Ким відшкодовується шкода, заподіяна здоров'ю особи, яка без відповідних 
повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну 
цінність? 

 

1351. Хто відшкодовує шкоду, заподіяну майну особи, яка без відповідних повноважень 
рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність?  

 

1352. Якими є правові наслідки неможливості повернення в натурі потерпілому безпідставно 
набутого майна? 

 

1353. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені: 
 

1354. Якщо при сповіщенні публічної обіцянки винагороди строк виконання завдання не 
встановлений, то воно вважається чинним протягом: 

 

1355. Особа, яка публічно пообіцяла винагороду: 
 

1356. В разі зміни завдання, оголошеного при сповіщенні публічної обіцянки винагороди, 
особа, яка вже приступила до виконання завдання: 

 

1357. Якщо завдання, яке було оголошене при сповіщенні публічної обіцянки винагороди, 
було виконано кількома особами одночасно, то застосовуються один з таких наслідків: 

 

1358. Істотними умовами оголошення конкурсу (публічної обіцянки винагороди за 
результатами конкурсу) є: 

 

1359. Зміна умов конкурсу (публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу) після 
його початку: 

 

1360. Засновник конкурсу (публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу) вправі 
відмовитися від його проведення: 

 



1361. В разі подання учасником конкурсу (публічної обіцянки винагороди за результатами 
конкурсу) речі на конкурс: 

 

1362. Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя 
фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується у повному обсязі: 

 

1363. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом 
державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і 
скасований, відшкодовується: 

 

1364. Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця 
шкода: 

 

1365. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу 
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або 
юридичної особи, яка її завдала: 

 

1366. У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана 
власникові такого майна: 

 

1367. Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків або опікуна, так і з вини закладів 
або особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за нею, батьки, опікун, такі заклади та 
особа зобов'язані відшкодувати шкоду: 

 

1368. В якому випадку припиняється обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника щодо 
відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою? 

 

1369. Шкода, завдана фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена: 
 

1370. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим 
об'єктом, завдала шкоди діяльністю щодо його використання, зберігання або 
утримання: 

 

1371. Яку відповідальність нестимуть батьки неповнолітнього О. за завдану ним шкоду, у 
випадку коли приналежного йому майна буде недостатньо для відшкодування завданої 
ним шкоди? 

 

1372. Троє першокласників, ганяючи м’яча у дворі, розбили шибку у вікні пенсіонерки Д. 
Яким чином їх батьки розподілять між собою обов’язок відшкодувати завдану шкоду? 

 

1373. Вихованець дитячого інтернату, малолітній А. завдав майнової шкоди своєму вчителю. 
Протягом якого строку після позбавлення батьківських прав, його біологічні батьки 
зобов’язані відшкодувати завдану ним шкоду? 

 

1374. Громадянин Г., будучи недієздатним, завдав майнової шкоди. Хто зобов’язаний 
відшкодувати завдану ним шкоду, якщо на момент відшкодування громадянин Г. був 
поновлений у дієздатності? 

 

1375. Громадянин В., будучи обмежено дієздатним, завдав майнової шкоди. Хто 
зобов’язаний відшкодувати завдану ним шкоду? 

 

1376. Громадянин І., не усвідомлюючи значення своїх дій в силу сильного душевного 
хвилювання викликаного ревнощами до дружини, розбив її мобільний телефон. Хто 
відшкодовуватиме завдану шкоду? 



 

1377. Перебуваючи під впливом наркотичних засобів,громадянин А., не усвідомлюючи 
значення своїх дій викинув з балкону власної оселі телевізор, в результаті чого було 
пошкоджено припарковану під вікнами автівку. Хто відшкодовуватиме завдану шкоду? 

 

1378. Громадянин Ч., який страждає на психічне захворювання, але не визнаний 
недієздатним, підпалив квартиру своїх сусідів, які тривалий час марно переконували 
його дружину викликати лікаря для його обстеження. Хто відшкодовуватиме завдану 
шкоду? 

 

1379. Хто відшкодовує шкоду, завдану потерпілому каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 
внаслідок злочину, якщо особа, яка вчинила злочин є неплатоспроможною? 

 

1380. Протягом якого строку дитина потерпілого має право на відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок смерті годувальника? 

 

1381. Протягом якого строку чоловік (дружина потерпілого, які досягли пенсійного віку, 
мають право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті годувальника? 

 

1382. На підставі чого обчислюється середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого, який 
на момент заподіяння шкоди його здоров’ю не працював? 

 

1383. За яким принципом наступає відповідальність осіб внаслідок взаємодії (зіткнення) 
кількох джерел підвищеної небезпеки? 

 

1384. Якими є правові наслідки того, що неправомірному заволодінню джерелом підвищеної 
небезпеки, яким було завдано шкоди третім особам, сприяла недбалість власника 
(володільця) даного джерела? 

 

1385. Хто несе відповідальність за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я 
або смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної 
загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність?  

 

1386. Протягом якого строку виготовлювач товару, що є нерухомим майном, може бути 
притягнутий до відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару? 

 

1387. Протягом якого строку інвалід, який перебував на утриманні потерпілого, має право на 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок смерті годувальника? 

 

1388. В якому розмірі держава має право зворотної вимоги до фізичної особи, винної у 
вчиненні злочину? 

 

1389. Громадянин Р., який працював за сумісництвом, звернувся до суду з вимогою 
відшкодувати завдану йому ушкодженням здоров’я шкоду. Які види оплати праці 
включаються до втраченого ним заробітку при визначенні розміру відшкодування? 

 

1390. У якому випадку, засуджений за кримінальне правопорушення, гр. Колесников матиме 
право на відшкодування завданої йому шкоди таким засудженням?: 

 

1391. Гр. М наніс удар гр. Ц, в результаті якого Ц невдовзі помер. Право на відшкодування 
шкоди, завданої смертю Ц отримав його 17 річний син Г, який вступив на перший курс 
ВНЗ. До якого моменту М зобов’язаний відшкодовувати шкоду сину Г?: 

 



1392. Гавриш, цивільна дієздатність якого обмежена, під час косіння свого газону випадково 
знищив квіти свого сусіда Карпенка. Хто буде відшкодовувати шкоду нанесену 
Гавришем? 

 

1393. В якому випадку володілець джерела підвищеної небезпеки не несе відповідальність 
шкоду спричинену цим джерелом? 

 

1394. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути 
відшкодована шляхом: 

 

1395. Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг) підлягає відшкодуванню: 
 

1396. Майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується: 
 

1397. Яка з перелічених підстав НЕ звільняє володільця джерела підвищеної небезпеки від 
відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки? 

 

1398. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
потерпілого здійснюється: 

 

1399. Змістом деліктного зобов’язання є: 
 

1400. Протягом якого строку має право на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою 
годувальника особа, яка знаходилась на утриманні померлого? 

 

1401. Хто продовжує нести відповідальність за шкоду, спричинену малолітньою особою, 
після досягнення нею 18 років? 

 

1402. Які з вказаних осіб не мають права на компенсацію моральної шкоди, завданої смертю 
фізичної особи: 

 

1403. Шкода, завдана особі у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, 
що загрожувала цивільним правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи, 
якщо цю небезпеку за даних умов не можна було усунути іншими засобами, 
відшкодовується: 

 

1404. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітньою особою несуть: 
 

1405. Батьки дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, зобов'язані 
відшкодувати шкоду, завдану дитиною, ще протягом:  

 

1406. За шкоду, заподіяну особою, цивільна дієздатність якої була обмежена судом, 
відповідальність несе: 

 

1407. В разі, коли неправомірному заволодінню іншою особою джерелом підвищеної 
небезпеки сприяла недбалість її власника (володільця), то шкода, завдана діяльністю 
щодо його використання, зберігання або утримання, відшкодовується:  

 

1408. Особи, які спільними діями або бездіяльністю завдали шкоди потерпілій особі, несуть 
перед нею: 

 

1409. Розмір компенсації втраченого заробітку, внаслідок заподіяння фізичній особі каліцтва 
або іншого ушкодження здоров'я не може бути меншим за: 

 



1410. При визначенні компенсації втраченого заробітку у зв’язку із заподіянням фізичній 
особі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, до такого втраченого заробітку 
включаються: 

 

1411. Шкода, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, за 
наявності обставин, що мають істотне значення, може бути відшкодована одноразово, 
але не більш як за: 

 

1412. Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, робіт (послуг) 
підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановленого строку служби 
(строку придатності) товару, результатів робіт (послуг), а якщо він не встановлений, - 
протягом: 

 

1413. Розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження 
здоров'я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від 
середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого 
ушкодження здоров'я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної 
працездатності, а за її відсутності:  

 

1414. Заподіювач шкоди може бути звільнений від цивільної відповідальності, якщо доведе, 
що шкода була заподіяна внаслідок: 

 

1415. Відшкодування шкоди в натурі означає:  
 

1416. Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом 
провадиться виходячи з розміру не менше:  

 

1417. Після відшкодування шкоди, завданої посадовою особою органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 
суду, держава має право зворотної вимоги до цієї особи: 

 

1418. Якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки шкоду було завдано іншим 
особам, то особи, які спільно заподіяли шкоду, несуть перед потерпілою особою: 

 

1419. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за 
завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок:  

 

1420. Шкода, заподіяна фізичною особою, яка в момент її заподіяння не усвідомлювала 
значення своїх дій та не могла керувати ними: 

 

1421. Обов’язок батьків відшкодувати шкоду завдану малолітніми дітьми існує протягом: 
 

1422. Водій автомобіля А,, залишивши працюючим двигун, вискочив з салону автомобіля до 
кіоску за газетою. Громадянин Б., який перебував у нетверезому стані, вирішив 
«покататися», сів в машину і вчинив наїзд на пішохода. Хто буде нести відповідальність 
за заподіяну в даному випадку шкоду? 

 

1423. Водій К., керуючи автомобілем, раптово  втратив свідомість внаслідок серцевого 
нападу і наїхав на пішохода Д., що переходив вулицю на позначеному переході. 
Внаслідок наїзду Д.  отримав поранення. Яким чином К. буде відшкодовувати шкоду 
пішоходу? 

 

1424. В результаті аварії, автомобіль, який належить   автопідприємству і яким керував С., 
пошкодив автомобіль громадянина К. Аварія сталася в результаті порушення правил 



дорожнього руху обома водіями. Хто буде відшкодовувати збитки, які виникли в 
результаті аварії? 

 

1425. У якому випадку у фізичної особи не виникає право на відшкодування шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього  
(досудового) слідства, прокуратури або суду? 

 

1426. Чи допускається прийняття спадщини з умовою чи з застереженням? 

 

1427. Громадяни М. (відчужувач) і С. (набувач) уклали між собою спадковий договір. В 
якому випадку М. може вимагати розірвання цього договору в судовому порядку: 

 

1428. В якому випадку заповідач має право в заповіті підпризначити іншого спадкоємця? 

 

1429. Заповіт осіб, які знаходяться на стаціонарному лікуванні посвідчується: 
 

1430. Спадкоємцями четвертої черги за законом є: 
 

1431. Згідно із законом до складу спадщини входять:  
 

1432. Заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, 
зазначений у заповіті: 

 

1433. У яких випадках при посвідченні заповіту не потрібна присутність свідків? При 
посвідчені заповіту: 

 

1434. Заповіт, скасований повністю або частково іншим заповітом: 
 

1435. Часом відкриття спадщини вважається день: 
 

1436. Що таке спадкування? 

 

1437. Що є часом відкриття спадщини? 

 

1438. Як відкривається спадщина, якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б 
спадкувати одна після одної? 

 

1439. Чи входить до складу спадщини заробітна плата, яка належала спадкодавцеві, але не 
була ним одержана за життя? 

 

1440. За який строк можуть бути стягнені витрати на утримання, догляд, лікування 
спадкодавця? 

 

1441. Кого заповідач може позбавити права на спадкування? 

 

1442. Яких осіб заповідач не може позбавити права на спадкування? 

 

1443. Як за заповітом обов’язки заповідача переходять до спадкоємців? 

 

1444. Який розмір обов’язкової частки у спадщині? 

 

1445. На який момент повинна існувати умова, визначена у заповіті? 

 



1446. Якою є умова, визначена в заповіті, якщо вона суперечить закону або моральним 
засадам суспільства? 

 

1447. Чи можливо відмовитися від заповіту подружжя? 

 

1448. Які дії нотаріуса, у разі смерті одного з подружжя, яке склало спільний заповіт? 

 

1449. В якому випадку заповіт замість спадкодавця може підписати інша особа? 

 

1450. До яких наслідків призводить складання особою нового заповіту? 

 

1451. Який заповіт є нікчемним? 

 

1452. Як називається заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його 
змістом? 

 

1453. Який документ складається про оголошення секретного заповіту? 

 

1454. Ким здійснюється тлумачення заповіту? 

 

1455. До яких наслідків призводить встановлення, що воля заповідача не була вільною? 

 

1456. Що може бути предметом заповідального відказу? 

 

1457. Що становить зміст заповідального відказу?  
 

1458. Хто є спадкоємцем третьої черги?  
 

1459. Хто є спадкоємцем п’ятої черги за законом? 

 

1460. Який статус заповіту, складеного і підписаного за заповідача особою, яка не мала на це 
права? 

 

1461. Чи можливе посвідчення заповіту через представника? 

 

1462. Заповідальний відказ–це: 
 

1463. Визначте, хто із осіб має право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від 
заповіту: 

 

1464. Який з названих нижче прикладів є заповідальним відказом?  
 

1465. Визначте, хто із осіб має право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від 
заповіту: 

 

1466. Який з названих нижче прикладів є заповідальним відказом? 

 

1467. Що подає спадкоємець, який бажає прийняти спадщину? 

 

1468. В якому випадку спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може її 
одержати? 

 

1469. Хто встановлює додатковий строк для прийняття спадщини спадкоємцю, який з 
поважної причини не зробив цього вчасно? 



 

1470. Якою має бути відмова від прийняття спадщини? 

 

1471. В якому випадку відказоодержувач вважається таким, що прийняв відказ? 

 

1472. Протягом якого строку може бути відкликана відмова від прийняття спадщини? 

 

1473. На чию користь можлива відмова від спадщини спадкоємця за законом? 

 

1474. На чию користь можлива відмова від спадкування спадкоємця за заповітом? 

 

1475. Які наслідки відмови від прийняття спадщини спадкоємця за заповітом? 

 

1476. Які наслідки відмови від прийняття спадщини спадкоємцем за законом? 

 

1477. Чи призводить відмова спадкоємця за заповітом від спадщини до позбавлення його 
права на спадкування за законом? 

 

1478. В яких випадках можлива спадкова трансмісія? 

 

1479. Коли можливо подовжити строк для прийняття спадщини в порядку спадкової 
трансмісії? 

 

1480. На скільки місяців може бути подовжено строк для прийняття спадщини у порядку 
спадкової трансмісії? 

 

1481. Хто подає заяву про визнання спадщини відумерлою? 

 

1482. Куди подається заява про визнання спадщини відумерлою? 

 

1483. У чию власність переходить рухоме майно, що є на об’єкті нерухомого майна, 
визнаного відумерлістю? 

 

1484. Коли подається заява про визнання спадщини відумерлою? 

 

1485. У чию власність переходить нерухоме майно у складі спадщини, визнаної відумерлою? 

 

1486. Кому переходять предмети домашньої обстановки та вжитку, які є у складі спадщини? 

 

1487. Протягом якого строку може пред’явити свої вимоги кредитор, не повідомлений про 
відкриття спадщини? 

 

1488. В якому розмірі спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредиторів? 

 

1489. Хто відшкодовує витрати на охорону спадкового майна при визнанні спадщини 
відумерлою? 

 

1490. Кредитне зобов’язання гр. А забезпечене порукою гр. С в повному обсязі. Гр. А помер, 
а спадкової маси недостатньо для виконання кредитного зобов'язання його 
правонаступником гр. В. Хто зобов'язаний виконати кредитне зобов’язання? 

 

1491. Прийняття спадщини здійснюється спадкоємцями після смерті спадкодавця на протязі: 
 



1492. За заявою спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини, він може бути 
продовжений: 

 

1493. Відмова спадкоємця від спадщини здійснюється шляхом: 
 

1494. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям з дня відкриття спадщини по 
спливу: 

 

1495. Якщо спадкодавець позбавив спадщини особу, яка має право на обов’язкову частку в 
спадщині, то заповіт вважається: 

 

1496. Протягом якого строку кредитори спадкодавця можуть висунути вимоги до 
спадкоємців? 

 

1497. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати 
нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини протягом: 

 

1498.  На який строк накладається заборона відчуження нерухомого майна при спадкуванні 
майна особи оголошеною померлою?: 

 

1499. Яким чином спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора спадкодавця? 

 

1500. У який день виникає право на спадкування? 

 

 

 

 

 

 


