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Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних робіт (завдань) 

 

1. Загальні положення. 

Мета виконання ККР – визначити рівень підготовки студентів з навчальної 

дисципліни. перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички для 

вирішення практичних господарських ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня підготовки 

пропонується виставляти з теоретичної та практичної частин окремо, як 

середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка 

виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, зазначених 

розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала (2,5. 

3,5. 4,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким 

чином: 

«Відмінно» – не менше 90% правильних відповідей. 

«Добре» – 90-80% правильних відповідей. 

«Задовільно» – 80-60% правильних відповідей. 

«Незадовільно» – менше 60% правильних відповідей. 

2. Норми оцінок. 

2.1. Оцінка «відмінно», «A» виставляється, якщо студент виконав ККР відповідно 

завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано обґрунтував їх, 

проявив вміння застосування знань для надання відповіді на теоретичні питання, навів 

приклади практичних ситуацій, творчо використовує знання. 

2.2. Оцінка «добре», «B, C» виставляється студенту, який при додержані 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив у відповіді не 

принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) помилки в 

несуттєвих висновках. 

2.3. Оцінка «задовільно», «D, E» виставляється студенту, якщо ККР виконано 

відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при наданні відповіді на 

теоретичні питання студент припускається суттєвих помилок, або ж відповідь є значною 

мірою неповною. 

2.4. Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо при виконанні 

ККР відсутні відповіді на більшість тестів, допущені принципові помилки у відповідях на 

теоретичні питання, в кінцевих висновках. 
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Варіант № 1 

Теоретичні питання 
1. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. 

Опіка та піклування. 

2. Право спільної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Цивільне право як галузь права – це: 

а) система знань. 

б) частина науки про право. 

в) сукупність категорій та суджень. 

г) система правових норм. 

2. Цивільна правоздатність – це: 

а) здатність особи мати цивільні права. 

б) здатність особи мати цивільні права та виконувати цивільні обов’язки. 

в) наявність у особи певного обов’язкового обсягу цивільних прав, що ґрунтується на її 

здатності мати цивільні права, що виникає з моменту народження. 

г) здатність особи мати цивільні права та обов’язки. 

3. Що з перерахованого не є ознакою особистих немайнових прав? 

а) невіддільність від особистості їх носія. 

б) невідчужуваність. 

в) абсолютний характер. 

г) матеріальний характер. 

4. Юридичною особою є: 

а) особа, яка займається підприємницькою діяльністю і зареєстрована в установленому 

законом порядку. 

б) особа, яка займається підприємницькою діяльністю. 

в) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена 

цивільною правоздатністю та дієздатністю, яка може бути позивачем та відповідачем у 

суді. 

г) об’єднання громадян. 

5. Заповідальний відказ – це: 

а) можливість спадкування в разі настання певної умови. 

б) відмова спадкоємця від прийняття спадщини. 

в) передання у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить 

або не входить до складу спадщини. 

г) призначення іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, 

помре, не прийме її або відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на 

спадкування. 
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Варіант № 2 

Теоретичні питання 
1. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 

2. Підстави виникнення зобов’язань. Елементи зобов’язань. Множинність сторін, її види. 

 

Тестові завдання 

1. Не є об’єктом цивільних прав: 

а) гроші. 

б) цінні папери. 

в) правочин. 

г) інформація. 

2. Що складає зміст права власності? 

а) право оперативного управління. 

б) право володіння. 

в) право розпорядження. 

г) право володіння, користування і розпорядження майном. 

3. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

називається: 

а) сервітут. 

б) емфітевзис. 

в) суперфіцій. 

г) право оперативного управління. 

4. До зобов’язально-правових засобів захисту права власності відноситься: 

а) позов про витребування майна з чужого незаконного володіння. 

б) позов про усунення перешкод, що зважають здійсненню права власності. 

в) позов про визнання права власності. 

г) вимога про повернення безпідставно одержаного за рахунок власника майна. 

5. Елементами зобов’язання є: 

а) суб’єкти. 

б) об’єкт. 

в) зміст. 

г) всі відповіді вірні. 
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Варіант № 3 

Теоретичні питання 
1. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності правочину. 

2. Загальна характеристика підстав (способів) припинення зобов’язань. 

 

Тестові завдання 

1. Можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого 

приватного життя являє собою: 

а) поняття особистого немайнового права. 

б) зміст особистого немайнового права. 

в) ознаку особистого немайнового права. 

г) вид особистого немайнового права. 

2. Місцезнаходження юридичної особи визначається: 

а) місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом. 

б) місцем її державної реєстрації. 

в) фактичним місцем провадження діяльності та знаходження постійно діючого органу 

управління. 

г) місцем здійснення її підприємницької діяльності. 

3. До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність строком у: 

а) 1 рік. 

б) 3 роки. 

в) 5 років. 

г) 10 років. 

4. Представництво – це: 

а) договір. 

б) правочин. 

в) правовідношення. 

г) права, що передаються від однієї особи до іншої. 

5. Хто набуває право власності на виготовлену (створену) річ? 

а) особа, яка замовила виготовлення (створення) речі, якщо інше не встановлено договором 

або законом. 

б) особа, яка її виготовила (створила). 

в) особа, яка замовила виготовлення (створення) речі. 

г) особа, яка її виготовила (створила), якщо інше не встановлено договором або законом. 
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Варіант № 4 

Теоретичні питання 
1. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного права та юридичні особи 

публічного права. 

2. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

 

Тестові завдання 
1. Що із перерахованого не є елементом цивільних правовідносин? 

а) суб’єкт. 

б) предмет. 

в) об’єкт. 

г) зміст. 

2. Права, що належать особі внаслідок самого факту її існування, називаються: 

а) натуральними. 

б) абсолютними. 

в) природженими. 

г) відносними. 

3. Об’єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод або іншим чином 

переходити від однієї особи до іншої, є: 

а) об’єкти, що перебувають у вільному обігу. 

б) об’єкти, що обмежені в цивільному обігу. 

в) цінні папери. 

г) об’єкти, що вилучені з цивільного обігу. 

4. Правочин – це: 

а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки. 

б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення і цивільних прав та обов’язків. 

в) цивільно-правовий договір. 

г) контракт. 

5. Що з перерахованого не є способом забезпечення виконання зобов’язання? 

а) притримання. 

б) аванс. 

в) гарантія. 

г) неустойка. 
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Варіант № 5 

Теоретичні питання 
1. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні правочину. Тлумачення 

змісту правочину. 

2. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання зобов’язань, їх ознаки, види. 

Притримання. 

 

Тестові завдання 

1. Договір купівлі-продажу – це договір про: 

а) відплатну передачу майна у власність. 

б) відплатну передачу майна у користування. 

в) здійснення юридичних або фактичних дій. 

г) безвідплатну передачу майна у власність. 

2. Договір найму житла може бути договором: 

а) реальним, одностороннім, безвідплатним. 

б) реальним або консенсуальним, взаємним, відплатним. 

в) консенсуальним, взаємним, відплатним. 

г) консенсуальним, одностороннім, безвідплатним. 

3. Договір підряду є договором: 

а) реальним, взаємним, відплатним. 

б) консенсуальним, взаємним, відплатним. 

в) публічним, взаємним, відплатним. 

г) приєднання, одностороннім, відплатним. 

4. Перевезення в місцевому сполученні – це: 

а) перевезення одним транспортним підприємством. 

б) перевезення одним транспортним підприємством з використанням одного виду 

транспорту. 

в) перевезення в межах району, області. 

г) перевезення кількома видами транспорту. 

5. Які є види цивільних правовідносин залежно від об’єкта? 

а) майнові та особисті немайнові. 

б) абсолютні та відносні. 

в) речові та зобов’язальні. 

г) прості та складні. 
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Варіант № 6 

Теоретичні питання 
1. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-правових засобів захисту права 

власності. Визнання права власності. 

2. Поняття договору в цивільному праві. Класифікація договорів. 

 

Тестові завдання 
1. Чи можуть бути предметом цивільного обігу тварини, занесені до Червоної книги України? 

а) ні. 

б) лише у випадках та порядку, встановлених законом. 

в) так. 

г) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила поводження з тваринами. 

2. Намір осіб, які вчиняють правочин, досягти правового результату називається: 

а) мотив правочину. 

б) правовий результат. 

в) ціль правочину. 

г) каузою (підставою) правочину. 

3. Речовими правами на чуже майно визнаються: 

а) право володіння. 

б) право забудови земельної ділянки. 

в) право розпорядження. 

г) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. 

4. Якщо за договором найму житла наймодавець передає наймачеві житло для проживання у 

ньому на певний строк за плату, то такий договір є: 

а) консенсуальним та відплатним. 

б) публічним та взаємним. 

в) реальним та відплатним. 

г) взаємним та безвідплатним. 

5. Договір перевезення транспортом загального користування є договором: 

а) організаційним. 

б) одностороннім. 

в) фідуціарним. 

г) публічним. 
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Варіант № 7 

Теоретичні питання 
1. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

2. Поняття та види інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 

1. Істотними умовами договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності є: 

а) предмет, ціна та строк. 

б) предмет та ціна. 

в) ціна та форма. 

г) предмет та строк. 

2. Договір, за яким сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної 

особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону, є договором: 

а) установчим. 

б) засновницьким. 

в) простого товариства. 

г) про спільну діяльність. 

3. Публічна обіцянка винагороди є публічною, якщо: 

а) в ній визначені строк та місце виконання необхідних дій. 

б) вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб. 

в) вона стосується державних інтересів. 

г) всі відповіді вірні. 

4. Елементами зобов’язань з відшкодування шкоди є. 

а) сторони, зміст, предмет. 

б) права та обов’язки сторін. 

в) предмет. 

г) суб’єктний склад та зміст. 

5. Що не входить до складу спадщини? 

а) борги спадкодавця. 

б) майнові права. 

в) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом. 

г) обов’язок сплатити штраф, що був присуджений судом спадкодавцеві за його життя. 
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Варіант № 8 

Теоретичні питання 
1. Віндикаційний позов. Негаторний позов. 

2. Завдаток: поняття, функції, співвідношення з авансом. Застава: поняття, види, підстави 

виникнення. 

 

Тестові завдання 
1. Цивільне право як навчальна дисципліна – це: 

а) система перевірених практикою знань. 

б) сукупність правових норм. 

в) сукупність суспільних відносин. 

г) частина науки про право. 

2. Цивільне право як наука – це: 

а) сукупність правових норм, що регулюють цивільно-правові відносини в суспільстві 

загалом і у сфері наукового обігу зокрема. 

б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і 

розвитку цивільно-правових явищ. 

в) сукупність суспільних відносин, що складаються у сфері використання наукових здобутків. 

г) сукупність засобів та прийомів впливу, . 

3. Коли виникає та припиняється цивільна правоздатність? 

а) виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю. 

б) виникає з досягненням 14 років, а припиняється зі смертю. 

в) виникає з моменту зачаття дитини, а припиняється зі смертю. 

г) виникає з досягненням 18 років, а припиняється зі смертю. 

4. Юридичні особи приватного права створюються на підставі: 

а) розпорядчого акта Президента України. 

б) розпорядчого акта органу державної влади. 

в) розпорядчого акта органу місцевого самоврядування. 

г) установчих документів. 

5. Строками в цивільному праві є: 

а) строки позовної давності. 

б) строки, визначені договором або судом. 

в) строки, визначені законом. 

г) усі перелічені вище. 
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Варіант № 9 

Теоретичні питання 
1. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та 

оголошення її померлою. 

2. Об’єктивне та суб’єктивне право власності. Зміст права власності. 

 

Тестові завдання 
1. Що є предметом цивільного права? 

а) особисті немайнові відносини. 

б) майнові відносини. 

в) товарно-грошові відносини. 

г) майнові та особисті немайнові відносини. 

2. Які є види цивільних правовідносин залежно від особливостей суб’єктного складу? 

а) речові та зобов’язальні. 

б) охоронні та регулятивні. 

в) абсолютні та відносні. 

г) прості та складні. 

3. Що є місцем проживання фізичної особи? 

а) населений пункт, у якому фізична особа проживає постійно або тимчасово. 

б) житло, в якому вона проживає постійно, переважно або тимчасово та зареєстрована у 

встановленому законом порядку. 

в) житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. 

г) житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому, у 

відповідному населеному пункті, в якому фізична особа зареєстрована у встановленому 

законом порядку. 

4. Права, які особа набуває в процесі своєї діяльності, називаються: 

а) комплексними. 

б) придбаними. 

в) абсолютними. 

г) відносними. 

5. Зміст зобов’язання складають: 

а) права та обов’язки його суб’єктів. 

б) право вимоги. 

в) борг. 

г) істотні умови договору. 
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Варіант № 10 

Теоретичні питання 
1. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних прав та обов’язків. 

2. Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна характеристика договору підряду. 

 

Тестові завдання 

1. Права, в яких особі, котра володіє особистим немайновим правом, протистоїть невизначене 

коло осіб, зобов’язаних утримуватися від порушення її права, називаються: 

а) абсолютними. 

б) невизначеними. 

в) придбаними. 

г) природженими. 

2. До якого виду цінних паперів відносяться акції? 

а) пайових. 

б) боргових. 

в) похідних. 

г) товаророзпорядчих. 

3. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право пред’явити 

продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги стосовно недоліків продукції, на яку гарантійні 

строки або строк придатності не встановлено: 

а) протягом одного року. 

б) протягом двох років. 

в) протягом шести місяців. 

г) не має права пред’являти вимоги. 

4. Наслідками недійсності правочину є: 

а) одностороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди. 

б) двостороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди. 

в) заборона реституції. 

г) відшкодування збитків і моральної шкоди. 

5. Представник здійснює свої повноваження: 

а) виступаючи стороною правочину, який укладає. 

б) від імені та в інтересах особи, яку представляє. 

в) від власного імені, але в інтересах особи, яку представляє. 

г) від власного імені, але за рахунок коштів особи, яку представляє. 
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Варіант № 11 

Теоретичні питання 
1. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-

правової відповідальності. 

2. Поняття договору найму (оренди) житла та його види, підстави укладання та припинення. 

Правове становище сторін. 

 

Тестові завдання 

1. Об’єктами права власності українського народу є: 

а) будь-яке майно, за винятком окремих його видів, які відповідно до закону не можуть йому 

належати. 

б) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси. 

в) державні та комунальні підприємства й установи. 

г) золотий запас, алмазний та валютний фонди. 

2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови називається: 

а) право господарського відання. 

б) суперфіцій. 

в) земельний сервітут. 

г) особистий сервітут. 

3. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 

а) не обмежено в часі. 

б) 70 років. 

в) 75 років. 

г) 50 років. 

4. Що є місцем виконання зобов’язання про передання нерухомого майна? 

а) місцезнаходження цього майна. 

б) місце проживання (місцезнаходження) боржника. 

в) місце проживання (місцезнаходження) кредитора. 

г) місце проживання (місцезнаходження) боржника або кредитора. 

5. Договір купівлі-продажу є договором: 

а) публічним. 

б) консенсуальним. 

в) організаційним. 

г) установчим. 
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Варіант № 12 

Теоретичні питання 
1. Види (форми) юридичних осіб. 

2. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини 

(відкладальна, скасувальна обставина). 

 

Тестові завдання 
1. Предметом договору найму (оренди) може бути річ: 

а) індивідульно-визначена і визначена родовими ознаками, споживна і неспоживна. 

б) індивідуально-визначена та неспоживна. 

в) визначена родовими ознаками та споживна. 

г) визначена родовими ознаками та неспоживна. 

2. Істотними умовами договору найму житла є: 

а) предмет та строк. 

б) сторони та ціна. 

в) ціна та строк. 

г) предмет, ціна та строк. 

3. Договір підряду є договором: 

а) реальним, взаємним, відплатним. 

б) консенсуальним, взаємним, відплатним. 

в) публічним, взаємним, відплатним. 

г) приєднання, одностороннім, відплатним. 

4. Предметом договору доручення є: 

а) створення нових речей. 

б) тільки укладення правочинів. 

в) вчинення юридичних дій. 

г) виконання певних робіт. 

5. Договір перевезення вантажу є: 

а) відплатним і двостороннім. 

б) відплатним, двостороннім, реальним. 

в) відплатним, двостороннім, реальним або консенсуальним. 

г) безвідплатним, публічним, консенсуальним. 
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Варіант № 13 

Теоретичні питання 
1. Поняття, підстави та види представництва. Правовідносини представництва, передоручення. 

2. Договір побутового підряду. 

 

Тестові завдання 

1. Яке право забезпечує природне існування фізичної особи? 

а) право на ім’я. 

б) право на індивідуальність. 

в) право на мирні зібрання. 

г) право на сім’ю. 

2. Щодо якої особи можуть проводитись медичні, наукові та інші досліди? 

а) повнолітньої особи. 

б) повнолітньої та дієздатної фізичної особи. 

в) повнолітньої, дієздатної або особи, обмеженої в дієздатності. 

г) особи, яка досягла шістнадцяти років. 

3. При ліквідації неплатоспроможної юридичної особи у першу чергу задовольняються вимоги: 

а) забезпечені заставою. 

б) щодо сплати податків та зборів. 

в) щодо повернення вкладів членів трудового колективу до статутного фонду підприємства. 

г) незабезпечені заставою. 

4. У який строк (термін) боржник повинен виконати свій обов’язок, визначений моментом 

пред’явлення вимоги? 

а) у десятиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання 

не випливає із договору або актів цивільного законодавства. 

б) у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не 

випливає із договору або актів цивільного законодавства. 

в) у триденний строк від дня пред’явлення вимоги. 

г) негайно. 

5. Істотними умовами договору купівлі-продажу є умови про: 

а) предмет, ціну та строк. 

б) місце і спосіб виконання. 

в) предмет та ціну. 

г) предмет та строк. 
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Варіант № 14 

Теоретичні питання 
1. Цивільно-правові норми: поняття, види. 

2. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування шкоди. Врахування вини 

потерпілого та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні 

питання про відшкодування шкоди. 

 

Тестові завдання 

1. Якщо строк найму не встановлений, договір вважається укладений на: 

а) невизначений строк. 

б) один рік. 

в) три роки. 

г) п’ять років. 

2. Договір найму житла строком до 1 року укладається у формі: 

а) письмовій нотаріально посвідченій. 

б) простій письмовій. 

в) письмовій та підлягає реєстрації. 

г) письмовій або усній. 

3. Чи мають право замовник і субпідрядник пред’являти один одному вимоги, пов’язані з 

порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником? 

а) мають право, якщо інше не встановлено договором або законом. 

б) мають право, якщо їх завдані збитки. 

в) мають право в будь-якому випадку. 

г) не мають права, якщо інше не встановлено договором або законом. 

4. Договір доручення може бути: 

а) консенсуальним, взаємним, як відплатним, так і безвідплатним. 

б) реальним, одностороннім, безвідплатним. 

в) умовним, взаємним, абстрактним. 

г) консенсуальним, багатостороннім, каузальним. 

5. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням та видачею: 

а) квитанції. 

б) розписки перевізника. 

в) транспортної накладної. 

г) транспортного ордера. 
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Варіант № 15 

Теоретичні питання 
1. Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення юридичних осіб, їх 

реорганізація та ліквідація. 

2. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Ліцензія, яка передбачає передання всіх прав на використання предмета ліцензії одній особі на 

весь термін дії охоронного документа, є ліцензією: 

а) виключною. 

б) одиничною. 

в) невиключною. 

г) субліцензією. 

2. Договір про спільну діяльність може бути: 

а) консенсуальним, безвідплатним, двостороннім або багато-стороннім. 

б) реальним, безвідплатним, взаємним. 

в) реальним, відплатним, одностороннім. 

г) консенсуальним, безвідплатним, взаємним. 

3. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної 

діяльності, розподіляється: 

а) порівну між учасниками. 

б) відповідно до вкладу кожного учасника в результат їх спільної діяльності. 

в) пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно. 

г) за домовленістю учасників. 

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини фізичної або юридичної особи, яка її 

завдала. 

а) якщо шкоду завдано у стані крайньої необхідності. 

б) якщо шкоду завдано працівником юридичної особи. 

в) якщо шкоду завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи 

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. 

г) якщо шкоду завдано особою в разі здійснення нею права на самозахист. 

5. Комморієнти – це: 

а) особи, які померли в різний час, але в межах однієї доби. 

б) особи, які померли одночасно під час спільної для них не-безпеки. 

в) особи, які відмовилися від прийняття спадщини. 

г) особи, які усуваються від права на спадкування. 
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Варіант № 16 

 

Теоретичні питання 

1. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм цивільного права. 

Договір як джерело цивільного права, акти цивільного законодавства і договір. 

2. Загальна характеристика договору найму (оренди). 

 

Тестові завдання 

1. Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відносин, заснованих на 

адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до 

податкових, бюджетних відносин? 

а) не застосовується. 

б) застосовується. 

в) не застосовується, якщо інше не встановлено законом. 

г) застосовується, якщо інше не встановлено законом. 

2. У яких формах може існувати цивільне законодавство? 

а) актів цивільного законодавства та міжнародних договорів. 

б) актів цивільного законодавства, договорів суб’єктів цивільного права, звичаїв та 

міжнародних договорів. 

в) виключно актів цивільного законодавства. 

г) виключно міжнародних договорів та звичаїв. 

3. Назвіть юридичний факт-подію: 

а) укладення договору. 

б) вчинення правопорушення. 

в) рятування особою державного майна. 

г) досягнення особою повноліття. 

4. Яке право забезпечує соціальне буття фізичної особи? 

а) право на недоторканість житла. 

б) право на життя. 

в) право на медичну допомогу. 

г) право на опіку або піклування. 

5. Товариство – це: 

а) організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які не мають права участі у 

цьому товаристві. 

б) організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому 

товаристві. 

в) організація, створена однією особою, яка не бере участі в управлінні нею. 

г) організація, створена шляхом об’єднання майна учасників. 
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Варіант № 17 

Теоретичні питання 
1. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 

2. Первісні (первинні) способи набуття права власності, загальні та спеціальні підстави набуття 

права власності. 

 

Тестові завдання 
1. Майно – це: 

а) окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. 

б) сукупність речей. 

в) сукупність речей, що утворюють єдине ціле. 

г) сукупність нерухомих речей. 

2. Строки обчислюються: 

а) роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. 

б) роками та місяцями. 

в) вказівкою на календарну дату. 

г) вказівкою на подію, що має неминуче настати. 

3. Представником може бути фізична особа: 

а) з повною дієздатністю. 

б) з повного або неповною дієздатністю. 

в) незалежно від віку та стану здоров’я. 

г) яка є дієздатною та має юридичну освіту. 

4. Суб’єктом права комунальної власності є…: 

а) народ України. 

б) підприємства. 

в) територіальні громади. 

г) місцеві ради. 

5. Предметом договору купівлі-продажу не може бути: 

а) товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений продавцем у 

майбутньому. 

б) право вимоги, якщо вимога має особистий характер. 

в) майнове право. 

г) цінний папір. 
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Варіант № 18 

Теоретичні питання 
1. Система цивільного права. 

2. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право володіння чужим майном. 

 

Тестові завдання 

1. До умов дійсності правочинів не належить: 

а) вільне волевиявлення учасників. 

б) законність. 

в) обов’язкова письмова форма. 

г) здатність суб’єкта на його вчинення. 

2. Підставами виникнення представництва є: 

а) договір. 

б) акт органу юридичної особи. 

в) договір, закон, акт органу юридичної особи та інші підстави, встановлені актами 

цивільного законодавства. 

г) закон. 

3. Від імені українського народу право власності здійснюють: 

а) територіальні громади в межах, встановлених Конституцією України. 

б) державні підприємства та комунальні підприємства в межах, встановлених Конституцією 

України. 

в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених 

Конституцією України. 

г) органи державної влади в межах, встановлених Конституцією України. 

4. Об’єктом договору найму житла може бути помешкання, придатне для постійного 

проживання, а саме. 

а) каюта на пасажирському судні. 

б) готельний номер будь-якого готелю. 

в) квартира або її частина, житловий будинок або його частина. 

г) купе в вагоні потягу, який постійно стоїть на запасних коліях станції. 

5. Підрядник має право залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), якщо: 

а) інше не встановлено договором. 

б) він не може самостійно забезпечити виконання роботи в строк, встановлений договором. 

в) він не може самостійно виконати роботу, передбачену в до-говорі. 

г) із закону або договору не випливає обов’язок підрядника виконати передбачену в договорі 

роботу особисто. 
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Варіант № 19 

Теоретичні питання 
1. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного правовідношення. 

2. Поняття та види послуг. Загальна характеристика договору про надання послуг. Класифікація 

договорів про надання послуг. 

 

Тестові завдання 
1. На підставі чого створюється установа? 

а) спільного установчого акта, складеного засновниками, 

б) індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками). 

в) засновницького договору. 

г) статуту. 

2. Чи може бути предметом застави підприємство як єдиний майновий комплекс? 

а) так, якщо інше не встановлено законом або договором. 

б) так. 

в) ні. 

г) лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 

3. Строком є: 

а) певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія, що має юридичне значення. 

б) певний момент у часі. 

в) певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення. 

г) момент у часі, визначений законом. 

4. У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою? 

а) письмовій, крім тих правочинів, які повністю виконуються сторонами в момент їх 

вчинення. 

б) письмовій нотаріально посвідченій. 

в) усній. 

г) конклюдентній. 

5. Який вид забезпечення виконання зобов’язання може надаватися як боржником, так і третьою 

особою? 

а) застава. 

б) завдаток. 

в) порука. 

г) гарантія. 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Комплексна контрольна робота (завдання) з навчальної дисципліни «Цивільне право» 

для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 
 

Викладач: ___________доц. Кульчій О. О. 

Завідувач кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

  

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

Варіант № 20 

Теоретичні питання 
1. Поняття, ознаки та види правочинів. Форми правочинів. 

2. Договір дарування: поняття, ознаки, види, сфера застосування. 

 

Тестові завдання 

1. Функціями цивільного права є: 

а) функція соціального контролю. 

б) прикладна. 

в) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна. 

г) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів. 

2. Цивільні правовідносини, в яких управомочена особа має права, об’єктом яких виступає 

предмет матеріального світу, називаються: 

а) речовими. 

б) зобов’язальними. 

в) майновими. 

г) простими. 

3. Емісія – це: 

а) вид цінного паперу. 

б) встановлена законодавством послідовність дій щодо вилучення з обігу цінних паперів. 

в) встановлена законодавством послідовність дій щодо випуску та розміщення цінних 

паперів. 

г) передавальний напис на цінному папері. 

4. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює: 

а) чотирнадцяти дням. 

б) п’ятнадцяти з половиною дням. 

в) п’ятнадцяти дням. 

г) шістнадцяти дням. 

5. Якщо у разі публічної обіцянки винагороди не визначено строк (термін) виконання завдання, 

то: 

а) воно вважається чинним протягом розумного строку відповідно до змісту завдання. 

б) воно вважається чинним протягом трьох місяців. 

в) воно вважається чинним протягом шести місяців. 

г) така обіцянка не має юридичної сили. 
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Варіант № 21 

 

Теоретичні питання 

1. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності 

фізичною особою. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. 

2. Поняття та види зобов’язань, система зобов’язального права. 

 

Тестові завдання 

1. Хто є учасниками цивільних відносин? 

а) фізичні та юридичні особи. 

б) фізичні, юридичні особи та держава. 

в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади. 

г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 

2. Можливість самостійно нести майнову відповідальність називається: 

а) трансдієздатність. 

б) тестаментоздатність. 

в) правочиноздатність. 

г) деліктоздатність. 

3. На вчинення яких дій НЕ має права малолітня особа? 

а) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. 

б) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності. 

в) здійснювати особисті немайнові права на результати творчої діяльності. 

г) розпоряджатись успадкованими або подарованими коштами. 

4. Яка особа має право на сім’ю? 

а) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я. 

б) повнолітня та дієздатна фізична особа. 

в) фізична особа, яка досягла сімнадцяти років. 

г) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років. 

5. На підставі чого діє товариство, створене однією особою? 

а) статуту, затвердженого цією особою. 

б) засновницького договору. 

в) індивідуального установчого акта. 

г) положення. 
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Варіант № 22 

Теоретичні питання 
1. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 

2. Договір прокату. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 

 

Тестові завдання 

1. Заповідачем може бути: 

а) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я. 

б) будь-яка юридична особа. 

в) фізична особа, яка досягла 16-річного віку. 

г) дієздатна фізична особа. 

2. 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? 

а) в разі відсутності вини в діях посадових чи службових осіб правоохоронних органів. 

б) в разі скасування судом незаконного вироку суду. 

в) якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію або акта про 

помилування. 

г) всі відповіді вірні. 

3. Сторонами договору доручення є: 

а) замовник і виконавець. 

б) комітент і комісіонер. 

в) принципал і агент. 

г) довіритель і повірений. 

4. Строки набувальної давності відносяться до: 

а) законних строків. 

б) судових строків. 

в) строків, закріплених правочином. 

г) невизначених строків. 

5. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 

а) не обмежено в часі. 

б) 70 років. 

в) 75 років. 

г) 50 років. 
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Варіант № 23 

Теоретичні питання 
1. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин. 

2. Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. 

 

Тестові завдання 

1. До об’єктів права інтелектуальної власності не належать: 

а) літературні та художні твори. 

б) наукові відкриття. 

в) сорти рослин, породи тварин. 

г) ідеї. 

2. Зобов’язання, метою яких є забезпечення виконання головного зобов’язання, називаються: 

а) регулятивними. 

б) охоронними. 

в) факультативними. 

г) акцесорними. 

3. Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків встановлених 

законом, належить: 

а) продавцю товару. 

б) володільцеві товару. 

в) власникові товару. 

г) покупцю товару. 

4. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі: 

а) встановлених у законі. 

б) встановлених договором підряду. 

в) встановлених у законі або в договорі підряду. 

г) узгоджених із замовником після виконання визначеного обсягу робіт. 

5. Договір перевезення пасажира є договором: 

а) реальним, відплатним. 

б) консенсуальним, відплатним. 

в) організаційним, відплатним. 

г) публічним, безвідплатним. 
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Варіант № 24 

 

Теоретичні питання 

1. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та 

класифікація речей. 

2. Спадкування з заповітом. 

 

Тестові завдання 

1. Цивільні правовідносини, в яких одна сторона має тільки права, а інша – тільки обов’язки, 

називаються: 

а) складними. 

б) зобов’язуючими. 

в) односторонніми. 

г) імперативними. 

2. З досягненням якого віку фізична особа має право змінити своє прізвище та ім’я за власним 

бажанням? 

а) чотирнадцяти років. 

б) шістнадцяти років. 

в) вісімнадцяти років. 

г) п’ятнадцяти років. 

3. З якого моменту юридична особа є створеною? 

а) з дня її державної реєстрації. 

б) з дня подачі документів на державну реєстрацію. 

в) з дня затвердження статуту. 

г) з дня підписання засновницького договору. 

4. Негаторний позов відноситься до: 

а) зобов’язально-правових засобів захисту права власності. 

б) речово-правових засобів захисту права власності. 

в) спеціальних засобів захисту права власності. 

г) самоврядних засобів захисту права власності. 

5. За яких обставин може відбутися зміна умов договору? 

а) за рішенням сторін. 

б) за рішенням суду. 

в) за рішенням третейського суду. 

г) за рішенням кредитора. 
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Варіант № 25 

Теоретичні питання 
1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх класифікація. 

2. Підстави та порядок припинення договору. 

 

Тестові завдання 

1. Особистим способом забезпечення виконання зобов’язання є: 

а) завдаток. 

б) застава. 

в) притримання. 

г) неустойка. 

2. У разі передання некомплектного товару покупець має право вимагати від продавця за своїм 

вибором: 

а) доукомплектування товару в розумний строк або відмовитися від договору. 

б) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний або вимагати повернення 

сплаченої грошової суми. 

в) пропорційного зменшення ціни або доукомплектування товару в розумний строк. 

г) пропорційного зменшення ціни або заміни некомплектного товару на комплектний. 

3. За метою придбання товару договір поставки відрізняється від договору: 

а) купівлі-продажу. 

б) контрактації. 

в) ренти. 

г) найму (оренди). 

4. 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: 

а) за один місяць. 

б) за два місяці. 

в) за три місяці. 

г) за п’ять місяців. 

5. Коносамент – це документ, що містить умови договору перевезення вантажу на: 

а) морському транспорті. 

б) автомобільному транспорті. 

в) залізничному транспорті. 

г) повітряному транспорті. 
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Варіант № 26 

 

Теоретичні питання 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. Місце цивільного права в 

системі галузей права. 

2. Договір позики. Поняття та загальна характеристика кредитного договору, його елементи, 

права та обов’язки сторін. 

 

Тестові завдання 

1. Методом правового регулювання в цивільному праві є: 

а) метод цивільно-правового регулювання. 

б) метод примусу. 

в) імперативний метод. 

г) метод заборони. 

2. Чи має акт цивільного законодавства зворотну дію у часі? 

а) ні, окрім випадків, коли це визначається за згодою сторін. 

б) ні, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. 

в) так, крім випадків, коли він встановлює або посилює цивільну відповідальність особи . 

г) так, окрім випадків, встановлених законом. 

3. Правочин, що пов’язаний з особливим ризиком для сторін, називається: 

а) алеаторний. 

б) фідуціарний. 

в) біржовий. 

г) каузальний. 

4. Цивільно-правові засоби захисту права власності, що здійснюються власниками самостійно, 

без звернення до суду та інших державних органів, називаються: 

а) приватні. 

б) неюрисдикційні. 

в) публічні. 

г) судові. 

5. Як встановлюється місце виконання зобов’язання? 

а) законом. 

б) договором. 

в) за рішенням суду. 

г) кредитором. 
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Варіант № 27 

 

Теоретичні питання 

1. Суб’єкти та об’єкти трава власності. Види та форми власності і Україні. 

2. Договір зберігання та його види. 

 

Тестові завдання 
1. Речовим способом забезпечення виконання зобов’язання є: 

а) застава. 

б) неустойка. 

в) порука. 

г) гарантія. 

2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з 

моменту: 

а) укладення договору купівлі-продажу. 

б) коли продавець виконав свій обов’язок з передання товару покупцю. 

в) оплати вартості товару покупцем. 

г) коли оплачений товар залишений у продавця для маркування. 

3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане у найм, якщо таке 

переобладнання істотно змінить умови користування житлом: 

а) допускається без згоди наймодавця. 

б) не допускається без згоди наймодавця. 

в) не допускається без згоди Бюро технічної інвентаризації. 

г) не допускається без згоди наймача. 

4. Якщо в договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, виконання 

договору повинно бути оплачено по ціні: 

а) встановленій за домовленістю сторін. 

б) призначеній підрядником. 

в) призначеній замовником роботи. 

г) що звичайно застосовується за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, 

визначених сторонами. 

5. Чи можуть договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

укладатись в усній формі: 

а) так, у будь-яких випадках. 

б) так, якщо це встановлено в договорі. 

в) так, у випадках встановлених законом. 

г) ні, укладаються лише в письмовій формі. 
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Варіант № 28 

Теоретичні питання 
1. Право інтелектуальної власності та його відношення до речового права. 

2. Зміст та форма договору. 

Тестові завдання 

1. Договір комерційної концесії укладається у формі: 

а) простій письмовій. 

б) письмовій нотаріально посвідченій. 

в) письмовій та підлягає державній реєстрації. 

г) усній. 

2. Якщо завдання у разі публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу було виконано 

декількома особами одночасно, то: 

а) винагорода виплачується кожній особі в повному обсязі. 

б) винагорода не виплачується. 

в) розмір винагороди для кожної з осіб встановлюється за рішенням суду. 

г) винагорода розподіляється між ними порівну. 

3. У яких зобов’язаннях шкода може бути відшкодована незалежно від вини особи, яка її 

завдала? 

а) з відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. 

б) з відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. 

в) з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

г) з відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою. 

4. Негідні спадкоємці – це: 

а) особи, які усуваються від права на спадкування. 

б) особи, які відмовилися від прийняття спадщини. 

в) особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. 

г) особи, які призначені додатковими спадкоємцями. 

5. Цивільна дієздатність є обмеженою з моменту: 

а) винесення рішення суду. 

б) набрання рішенням суду законної сили. 

в) настання обставин, що стали підставою обмеження дієздатності. 

г) призначення піклувальника. 
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Варіант № 29 

Теоретичні питання 
1. Зміст договору про надання послуг та його виконання. Відповідальність виконавця за 

порушення договору про надання послуг. 

2. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. 

 

Тестові завдання 
1. З якого віку фізична особа набуває цивільну деліктоздатність? 

а) 16 років. 

б) 14 років. 

в) 18 років. 

г) 17 років. 

2. У якому випадку можуть бути змінені прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи? 

а) у разі реєстрації шлюбу. 

б) у разі розірвання шлюбу. 

в) у разі усиновлення. 

г) у разі досягнення особою чотирнадцяти років. 

3. Кому передається майно ліквідованої юридичної особи, що залишилося після задоволення 

вимог кредиторів? 

а) учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або 

законом. 

б) працівникам юридичної особи. 

в) територіальній громаді. 

г) державі. 

4. З якого моменту набувається право власності на рухому річ, від якої власник відмовився? 

а) з моменту заволодіння нею. 

б) зі спливом одного року з дня взяття на облік такої речі. 

в) зі спливом двох років з дня взяття на облік такої речі. 

г) з моменту набуття рішенням суду законної сили. 

5. Якими правами наділяється особа, яка має речові права на чуже майно: 

а) на віндикаційний позов. 

б) на захист належного їй права власності. 

в) на захист в межах належних їй прав. 

г) на захист належних їх прав власності. 
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Варіант № 30 

 

Теоретичні питання 

1. Загальна характеристика джерел цивільного права. Дія актів цивільного законодавства в часі, 

просторі та за колом суб’єктів. 

2. Загальні положення про набуття права власності. Момент набуття права власності. 

 

Тестові завдання 

1. Позовна давність до вимог за негаторним позовом: 

а) не застосовується. 

б) складає три роки. 

в) складає шість місяців. 

г) складає один рік. 

2. У якому випадку твір може бути використаний будь-якою особою вільно, безоплатно та без 

згоди автора та інших осіб? 

а) для відтворення у судовому провадженні. 

б) у разі смерті автора. 

в) у будь-якому, якщо це не потребує витрат автора та не порушує права людини. 

г) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цієї 

метою. 

3. Зобов’язання, в яких боржник має здійснити для кредитора одну з кількох дій, передбачених 

законом або договором, називаються: 

а) факультативними. 

б) альтернативними. 

в) варіативними. 

г) додатковими. 

4. На кому лежить обов’язок по проведенню поточного та капітального ремонтів за договором 

найму житла? 

а) на наймачеві, якщо інше не встановлено договором. 

б) на наймодавцеві, якщо інше не встановлено договором. 

в) поточний – на наймачеві, капітальний – на наймодавцеві, якщо інше не встановлено 

договором. 

г) на наймачеві, але за рахунок наймодавця. 

5. Предметом договору управління майном можуть бути: 

а) майно, що знаходиться в господарському віданні. 

б) майно, що знаходиться в оперативному управлінні. 

в) нерухома річ і цінні папери. 

г) тільки грошові кошти. 


