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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 1  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і структура римського права, його основні системи. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право Стародавнього Риму у процесі свого формування та розвитку зазнало впливу: 

1) давньогрецького права; 

2) далекосхідного права; 

3) іудейського права; 

4) канонічного права католицької церкви. 

2. Вкажіть характерні риси відносин права власності: 

1) безпосередня й абсолютна влада (панування) над річчю; 

2) захист прав власника від порушень з боку «всіх і кожного»; 

3) здатність права власності до відновлення після припинення обмежень, встановлених 

законом або угодою; 

4) всі відповіді є правильними. 

3. Здатність особи мати права та нести обов’язки називається: 

1) дієздатністю; 

2) правоздатністю; 

3) деліктоздатністю; 

4) осудністю. 

4. Укладення договору якого виду у Стародавньому Римі було недоступно глухим та німим: 

1) застава; 

2) доручення; 

3) стипуляція; 

4) підряд. 

5. Первинні засоби правового впливу на поведінку людей, пов'язані з наділенням їх 

суб'єктивними юридичними правами або покладанням на них суб'єктивних юридичних 

обов'язків - це: 

Формами захисту прав у Римі докласичного періоду були: 

1) звернення з позовом до суду; 

2) звернення за захистом до імператора; 

3) саморозправа; 

4) всі відповіді є правильними. 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 2  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Рецепція римського права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Римський юрист Ульпіан стверджував, що публічне право: 

1) «стосується користі окремих осіб»; 

2) «належить до становища Римської держави»; 

3) «стосується інтересів патриціїв»; 

4) «захищає інтереси плебеїв». 

2.  Зміст права власності становлять такі правомочності власника: 

1) право користування; 

2) право на одержання посагу; 

3) виборче право; 

4) право розпорядження. 

3. Яким станам мало відповідати становище індивіда в Стародавньому Римі для того, щоб він 

вважався правоздатним: 

1) комерційний стан; 

2) стан свободи; 

3) сімейний стан; 

4) духовний стан. 

4. Документ, написаний від імені третьої особи, який засвідчував факт передачі кредитором 

певної грошової суми боржнику та скріплювався підписами сторін і свідків: 

1) синграф; 

2) журнал (adversaria); 

3) хірограф; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Принцип таліону полягав у тому, що: 

1) з кривдника стягували великий штраф; 

2) кривдника за всіх обставин позбавляли життя; 

3) кривднику дозволялося завдавати таке саме зло, яке він завдав потерпілому; 

4) кривдника звільняли від відповідальності, якщо він був патрицієм, а потерпілий - плебеєм. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 3  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття та загальна характеристика джерел римського приватного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Римський юрист Ульпіан стверджував, що приватне право: 

1) «стосується користі окремих осіб»; 

2) «належить до становища Римської держави»; 

3) «стосується інтересів патриціїв»; 

4) «захищає інтереси плебеїв». 

2. Найпершим архаїчним видом права власності в Римі була: 

1) квіритська власність; 

2) провінційна власність; 

3) преторська власність; 

4) бонітарна власність. 

3. Особу, яка народилася від вільної матері та невідомого батька, у Стародавньому Римі 

періоду принципату вважали: 

1) рабом; 

2) вільною; 

3) вільновідпущеником; 

4) колоном. 

4. Односторонній документ, виданий і підписаний боржником від власного імені, який 

засвідчував факт отримання ним від кредитора певної грошової суми: 

1) синграф; 

2) журнал (adversaria); 

3) хірограф; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Вкажіть вид судового процесу, правилами якого передбачалося формулювання позовних 

вимог в урочистій формі у суворій відповідності до записаних у законі слів: 

1) формулярний; 

2) легісакційний; 

3) екстраординарний; 

4) рескриптивний. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 4  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Закони в Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Норми публічного права мають характер: 

1) імперативний; 

2) диспозитивний; 

3) рекомендаційний; 

4) координаційний. 

2. Назвіть ознаки, які були притаманні квіритській власності: 

1) була доступна виключно римським громадянам; 

2) об’єктами права власності могли бути тільки неманципні речі; 

3) була доступна римлянам і латинам; 

4) об’єктами права власності могли бути тільки манципні речі. 

3. Особу, що народилася від матері, яка зачала рабинею, але у період вагітності набула 

свободи (волі), у Стародавньому Римі періоду принципату вважали: 

1) рабом; 

2) вільною; 

3) вільновідпущеником; 

4) колоном. 

4. Контракти, в яких зобов’язання виникає з моменту досягнення сторонами згоди з усіх 

істотних умов, у римському праві одержали назву: 

1) літеральних; 

2) вербальних; 

3) реальних; 

4) консенсуальних. 

5. Перша стадія легісакційного процесу проходила за обов’язкової участі: 

1) сенатора; 

2) претора; 

3) імператора; 

4) курильного едила. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 5  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Кодифікація Юстиніана. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Норми приватного права мають характер: 

1) імперативний; 

2) диспозитивний; 

3) рекомендаційний; 

4) наказовий. 

2. Назвіть ознаки, які були притаманні квіритській власності: 

1) доходи від неї було звільнено від будь-яких податкових платежів; 

2) об’єктами права власності могли бути тільки неманципні речі; 

3) єдиним можливим способом набуття права власності була манципація; 

4) доходи від неї оподатковувалися за підвищеною ставкою. 

3. Який стан вважався базовим для визначення правоздатності особи в Стародавньому Римі: 

1) стан громадянства; 

2) стан свободи; 

3) сімейний стан; 

4) духовний стан. 

4. Назвіть різновиди договору найму в Стародавньому Римі: 

1) найм речі; 

2) найм робочої сили або найм послуг; 

3) найм роботи; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Вкажіть вид судового процесу, який у ІІ ст. до н. е. був встановлений як додатковий щодо 

легісакційного процесу: 

1) формулярний; 

2) лібелярний; 

3) екстраординарний; 

4) рескриптивний. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право» 

 

ВАРІАНТ № 6  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1.  Правоздатність і дієздатність особи в Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Яке право, за висловом римського юриста Папініана, «не може змінюватися договорами 

приватних осіб»: 

1) публічне; 

2) приватне; 

3) зобов’язальне; 

4) майнове. 

2. Власність, що розвивалася на основі преторського захисту покупця при абсолютному 

невизнанні з боку цивільного права: 

1) квіритська власність; 

2) провінційна власність; 

3) родова власність; 

4) бонітарна власність. 

3. З яких основних прав складалася у Стародавньому Римі повна правоздатність особи у 

сфері приватноправових відносин: 

1) права укладати законний шлюб, який регулюється римським правом; 

2) права брати участь у виборах магістратів; 

3) права бути суб’єктом усіх майнових правовідносин, зокрема, торгувати; 

4) права служити у римському війську. 

4. Договір доручення в Стародавньому Римі за загальним правилом був: 

1) відплатним; 

2) безвідплатним; 

3) реальним; 

4) консенсуальним. 

5. Процесуальна формула, що полягала в заяві, твердженні позивача про належність йому 

певного права: 

1) інтенція; 

2) демонстрація; 

3) кондемнація; 

4) ад’юдикація. 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 7  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Правове становище римських громадян, латинів і перегринів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. На думку Ульпіана, jus naturale (природне право) належить: 

1) тільки громадянам Риму; 

2) громадянам Риму та жителям римських провінцій; 

3) всім людям; 

4) усьому живому, в тому числі тваринам. 

2. Для Стародавнього Риму доби домінату було характерним: 

1) жорстка диференціація правового режиму квіритської, провінційної, преторської 

власності; 

2) нівелювання відмінності в правовому режимі квіритської, провінційної, преторської 

власності; 

3) скасування правового захисту провінційної власності; 

4) встановлення правового захисту провінційної власності. 

3. За яких умов новонароджена дитина у Стародавньому Римі набувала правоздатності: 

1) дитина цілком відокремилася від матері; 

2) дитина народилася живою; 

3) дитина має людську подобу; 

4) всі відповіді є правильними. 

4. Контракти, що вважаються укладеними в момент передачі одним контрагентом іншому 

певної речі, у римському праві одержали назву: 

1) літеральних; 

2) вербальних; 

3) реальних; 

4) консенсуальних. 

5. Процесуальна формула, що полягала в описуванні підстав позову, тобто тих юридичних 

фактів, які породили право позивача і обов’язок відповідача: 

1) інтенція; 

2) демонстрація; 

3) кондемнація; 

4) ад’юдикація. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 8  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Правове становище вільновідпущеників, колонів і рабів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Цивільне (квіритське) право – це право, яке поширювало свою дію: 

1) на все населення Стародавнього Риму; 

2) лише на римських громадян; 

3) на римських громадян та їх рабів; 

4) тільки на патриціїв. 

2. Спосіб захисту права власності, використовуючи який особа заявляла, що є власником 

майна, яке перебуває в незаконному володінні іншої особи, і на цій підставі вимагала 

повернення майна: 

1) негаторний (actio negatoria); 

2) прогібіторний (actio prohibitoria); 

3) віндикаційний (res vindicatio); 

4) публіціанський (actio in rem Publiciana). 

3. До фізичної смерті людини (тобто, втрати правоздатності) за правом Стародавнього Риму 

прирівнювалися такі факти: 

1) продаж у рабство; 

2) полон; 

3) засудження до тяжких видів покарання (довічна каторга); 

4) всі відповіді є правильними. 

4. Реальний договір, який виникає внаслідок передачі однією особою речей, визначених 

родовими ознаками, іншій особі у власність із зобов’язанням останньої повернути їх у тій же 

кількості, такого ж роду і якості в установлений строк або до вимоги: 

1) позичка; 

2) позика; 

3) найм; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Процесуальна формула, що наділяла суддю повноваженнями присудити кожній із сторін 

окремі речі або права: 

1) інтенція; 

2) демонстрація; 

3) кондемнація; 

4) ад’юдикація. 

 

 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 9  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Юридична особа в римському приватному праві. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право народів (іus gentіum), що виникло в античному Римі, регулювало: 

1) відносини між Римом та іншими державами; 

2) відносини між римськими провінціями; 

3) шлюбні відносини між патриціями і плебеями; 

4) цивільні відносини мешканців Риму незалежно від їх громадянства. 

2. Спосіб захисту права власності, який використовувався тоді, коли належне власнику право 

не піддавалося сумніву, але інші особи зазіхали на те, щоб користуватись цією власністю: 

1) негаторний (actio negatoria); 

2) прогібіторний (actio prohibitoria); 

3) віндикаційний (res vindicatio); 

4) публіціанський (actio in rem Publiciana). 

3. Якщо римський громадянин, який внаслідок полонення втрачав правоздатність, згодом 

отримував свободу, то його правоздатність: 

1) не відновлювалася за жодних обставин; 

2) завжди відновлювалася в повному обсязі; 

3) відновлювалася, але не зажди в повному обсязі; 

4) відновлювалася за виключних обставин (рішенням імператора). 

4. Реальний договір, за яким одна особа (комодант) передає іншій особі (комодатарію) якусь 

певну річ у тимчасове й безоплатне користування на чітко визначений строк: 

1) позичка; 

2) позика; 

3) найм; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Вкажіть види процесуальних представників за добровільним представництвом у 

Стародавньому Римі: 

1) прокуратор; 

2) диктатор; 

3) когнітор; 

4) префект. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право» 

 

ВАРІАНТ № 10  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Принципатом називають політичну систему: 

1) республіканського періоду; 

2) архаїчного періоду; 

3) періоду ранньої імперії; 

4) періоду пізньої імперії. 

2. Спосіб захисту права власності, який використовувався тоді, коли треті особи, не 

зазіхаючи на чуже майно ні в цілому, ні в межах обмеженого права, своєю поведінкою 

заважали власнику нормально користуватися майном: 

1) негаторний (actio negatoria); 

2) прогібіторний (actio prohibitoria); 

3) віндикаційний (res vindicatio); 

4) публіціанський (actio in rem Publiciana). 

3. Римляни визнавали дієздатність у галузі приватного права за фізичними особами: 

1) якщо вони мають повну правоздатність; 

2) незалежно від того, чи мають вони правоздатність; 

3) якщо вони не є рабами; 

4) якщо вони не є колонами. 

4. Безіменними (інномінальними) контрактами у Стародавньому Римі називали договори, 

які: 

1) були заборонені законом як злочинні діяння; 

2) не підпадали під існуючу (традиційну) класифікацію; 

3) суперечили нормам моралі; 

4) мали назви, промовляти які вважалося непристойним. 

5. Вкажіть вид судового процесу, появу якого пов’язують з посиленням абсолютної влади 

імператора (одержанням ним судової влади як найвищої апеляційної інстанції у справах, що 

розглядалися магістратами): 

1) формулярний; 

2) легісакційний; 

3) екстраординарний; 

4) кримінальний. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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ВАРІАНТ № 11  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Шлюб у Стародавньому Римі. Правовідносини подружжя. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вкажіть відповіді, в яких правильно вказані види рецепції права: 

1) первинна; 

2) латинська; 

3) похідна; 

4) етруська. 

2. Найдавнішим правом на чужі речі в Стародавньому Римі був: 

1) сервітут; 

2) емфітевзис; 

3) суперфіцій; 

4) заклад (право застави). 

3. Усиновлення римським громадянином чужоземця надавало останньому статусу: 

1) перегрина; 

2) римського громадянина; 

3) клієнта; 

4) латина. 

4. Термін «квазіконтракт» у римському праві використовувався для позначення: 

1) недійсних договорів; 

2) зобов'язань ніби з договорів; 

3) нікчемних договорів; 

4) оспорюваних договорів. 

5. Відсутність поділу на дві стадії jus і judicium є особливістю процесу: 

1) формулярного; 

2) легісакційного; 

3) екстраординарного; 

4) ординарного. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 12  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Правовідносини батьків і дітей у Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вкажіть відповіді, в яких правильно вказані форми рецепції права: 

1) коментування; 

2) візантійська; 

3) вивчення; 

4) західноєвропейська. 

2. Зміст прав на чуже майно (сервітуту, емфітевзису, суперфіцію) становили правомочності, 

які мали: 

1) зобов’язальний характер; 

2) речовий характер; 

3) державно-владний характер; 

4) всі відповіді є правильними. 

3. Римські громадяни – вільновідпущеники за своїм статусом у сфері публічних і 

приватноправових відносин: 

1) назавжди залишалися носіями обмеженої правоздатності; 

2) одержували правоздатність у повному обсязі; 

3) не одержували правоздатності; 

4) одержували часткову правоздатність у виключних випадках. 

4. Для того, щоб одна особа визнавалася кредитором, а інша - боржником у зобов'язаннях 

ніби з договорів (квазіконтрактах): 

1) згода між сторонами мала бути зафіксована письмово; 

2) згода між сторонами мала бути зафіксована стипуляцією; 

3) згода між сторонами мала бути зафіксована манципацією; 

4) згода між сторонами не була потрібною. 

5. Нівелювання межі між преторським і цивільним правом є характерною рисою процесу: 

1) формулярного; 

2) легісакційного; 

3) екстраординарного; 

4) ординарного. 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 13  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Форми захисту прав у Стародавньому Римі: загальна характеристика. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вкажіть відповіді, в яких правильно вказані форми рецепції права: 

1) безпосереднє застосування; 

2) візантійська; 

3) засвоєння; 

4) західноєвропейська. 

2. Право обмеженого користування чужою річчю, яке встановлювалося або для створення 

певних вигод при експлуатації окремої земельної ділянки, або на користь певної особи: 

1) сервітут; 

2) емфітевзис; 

3) суперфіцій; 

4) право застави. 

3. Латинами (Latini) у Стародавньому Римі до середини ІІІ ст. до н. е. називали: 

1) всіх осіб, які вільно володіли латинською мовою, незалежно від громадянства; 

2) жителів Лація, які набули латинського громадянства; 

3) всіх римлян; 

4) всі відповіді є правильними. 

4. Дія, з якої виникало зобов'язання ніби з договорів (квазіконтракт), за характером повинна 

бути: 

1) протиправною; 

2) злочинною; 

3) правомірною; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. За допомогою терміна «аctio in rem» у Стародавньому Римі позначали: 

1) особистий позов; 

2) речовий позов; 

3) позов суворого права; 

4) позов доброї совісті. 
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Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

 

 

 

 



ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 14  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і види римського цивільного процесу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Кодекс Наполеона, розробники якого запозичували норми римського приватного права, 

був прийнятий у: 

1) 1804 р.; 

2) 1807 р.; 

3) 1848 р.; 

4) 1799 р. 

2. У разі поєднання в одній особі власника обтяженого сервітутом майна й особи, в інтересах 

якої він був установлений, сервітутне право: 

1) об’єднувалося з правом власності; 

2) переходило до Римської держави; 

3) припинялося; 

4) всі відповіді є неправильними. 

3. Клас людей у Стародавньому Римі, яких вважали не суб’єктами, а об’єктами права: 

1) вільновідпущеники; 

2) латини; 

3) раби; 

4) душевнохворі. 

4. Вкажіть основні види квазіконтрактів, що існували в Стародавньому Римі: 

1) ведення чужих справ без доручення; 

2) неправомірне знищення або пошкодження чужого майна; 

3) безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. За допомогою терміна «аctio in personаm» у Стародавньому Римі позначали: 

1) особистий позов; 

2) речовий позов; 

3) позов суворого права; 

4) позов доброї совісті. 
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для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 15  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і види позовів у Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Так звані «коментатори», завдяки діяльності яких у другій половині ХII ст. відбувалася 

рецепція римського права у Західній Європі, основні свої зусилля спрямовували на 

коментування: 

1) законів ХІІ таблиць; 

2) законодавства Юстиніана; 

3) інституцій Гая; 

4) приміток (глос) до оригіналів Юстиніанівських збірників, зроблених глосаторами. 

2. Довгострокове відчужуване та успадковуване право користування чужою земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб: 

1) сервітут; 

2) емфітевзис; 

3) суперфіцій; 

4) право застави. 

3. Частину майна, яку римлянин виокремлював з метою надання в управління рабу, 

називали: 

1) віллою; 

2) позикою; 

3) пекулієм; 

4) позичкою. 

4. Вкажіть види кондикційних позовів із безпідставного збагачення: 

1) позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу; 

2) віндикація; 

3) позов про повернення наданого, мета якого не здійснилася; 

4) негаторний позов. 

5. За допомогою терміна «аctio bonаe fidei» у Стародавньому Римі позначали: 

1) особистий позов; 

2) речовий позов; 

3) позов суворого права; 

4) позов доброї совісті. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 16  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття та класифікація речей у римському праві. Види речових прав. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Суб’єктом права на публічні речі у Стародавному Римі визнавався: 

1) магістрат; 

2) римський плебс; 

3) імператор; 

4) римський народ. 

2. Офіційно-державні способи закріплення і зовнішнього вираження правових норм, за 

допомогою яких право набуває загальнообовязковості та формальної визначеності - це: 

1) матеріальні джерела права; 

2) ідеальні джерела права; 

3) ідеологічні джерела права; 

4) формальні джерела права. 

3. Об’єктом зобов’язального права виступає: 

1) річ; 

2) дія; 

3) особа; 

4) держава. 

4. До складу давньоримської сім’ї, крім pater familias та його дружини, входили: 

1) діти та їх нащадки; 

2) дружини синів; 

3) раби; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Універсальне правонаступництво (sucessio universitas), що забезпечується спадковим 

правом, полягає в тому що спадкоємець: 

1) може погодитися на наступництво лише в правах, відмовившись від обов'язків (боргів); 

2) має право вибрати майнові об’єкти, які бажає успадкувати, відмовившись від інших 

об’єктів; 

3) бере на себе майнові права й обов’язки спадкодавця як одне юридичне ціле; 

4) всі відповіді є правильними. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право» 

 

ВАРІАНТ № 17  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і види володіння у Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Критерієм поділу речей на манциповані (res mancipi) і неманциповані (res nec mancipi) є: 

1) матеріальна субстанція речей; 

2) правова форма переходу прав на ті чи інші види речей; 

3) належність речей державі; 

4) безпечність речей для суспільства. 

2. Юридичні ідеї, погляди, теорії та інші елементи правосвідомості, під впливом яких 

утворюється і функціонує право - це: 

1) матеріальні джерела права; 

2) документальні джерела права; 

3) ідеологічні джерела права; 

4) формальні джерела права. 

3. Характерною рисою зобов’язання є те, що воно: 

1) може бути довічним; 

2) не обмежується часом його існування; 

3) завжди має тимчасовий характер; 

4) встановлюється на певний строк. 

4. Римська сім’я, яка була об’єднанням осіб не за ознакою кровного споріднення, а за 

ознакою загальної юридичної підлеглості всіх членів сім’ї pater familias: 

1) когнатська; 

2) агнатська; 

3) перегринська; 

4) латинська. 

5. Сингулярне правонаступництво (sucessio universitas), що забезпечується спадковим 

правом, полягає в тому що спадкоємець: 

1) може погодитися на наступництво лише в правах, відмовившись від обов'язків (боргів); 

2) має право вибрати майнові об’єкти, які бажає успадкувати, відмовившись від інших 

об’єктів; 

3) бере на себе майнові права й обов’язки спадкодавця як одне юридичне ціле; 

4) одержує з волі спадкодавця окремі права без покладення на нього обов’язків. 
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ВАРІАНТ № 18  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, види і зміст права власності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Якщо при відчуженні манципної речі (res mancipi) обряд манципації не виконувався, то 

право власності до набувача: 

1) переходило в усіх випадках; 

2) не переходило; 

3) переходило, якщо набувач не був рабом чи колоном; 

4) переходило, якщо річ мала родові ознаки. 

2. Основним видом формальних джерел права у ранній період розвитку римського 

приватного права були: 

1) сенатусконсульти; 

2) закони; 

3) звичаї; 

4) конституції. 

3. Захист зобов’язального права має характер: 

1) абсолютний; 

2) неперсоніфікований; 

3) абстрактний; 

4) відносний. 

4. «Особою свого права» у Стародавньому Римі вважали: 

1) главу родини (pater familias); 

2) вільну підвладну особу в агнатській сім’ї; 

3) патриція; 

4) магістрата. 

5. Поняття «спадщина» римські юристи трактували як: 

1) сукупність прав і обов’язків спадкодавця; 

2) виключно майно спадкодавця; 

3) виключно майно та майнові права спадкодавця; 

4) матеріальні та нематеріальні активи, що належали спадкодавцю. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»  

 

ВАРІАНТ № 19  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Способи набуття і припинення права власності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Згідно з римським правом будинок, що знаходиться на певній земельній ділянці, є 

власністю: 

1) власника земельної ділянки; 

2) особи, яка побудувала будинок; 

3) особи, за кошти якої будувався будинок; 

4) особи, яка законно проживає в будинку понад 10 років. 

2. У ранній період розвитку Стародавнього Риму монопольне право тлумачити й 

роз'яснювати закони мали: 

1) сенатори; 

2) понтифіки; 

3) світські юристи; 

4) претори. 

3. Натуральними у Стародавньому Римі вважалися зобов’язання, що: 

1) були визнані Законами ХІІ таблиць; 

2) не одержували позовний і преторський захист; 

3) не були узаконені, але мали юридичне значення (вважалися такими, що існують); 

4) були пов’язані виключно з натуральним господарством. 

4. Назвіть види консенсуальних контрактів у Стародавньому Римі: 

1) купівля-продаж; 

2) міна; 

3) доручення; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. За римським правом спадкування можливе було: 

1) виключно за заповітом; 

2) виключно за законом; 

3) в кожному конкретному випадку або за законом, або за заповітом; 

4) в кожному конкретному випадку за законом і заповітом одночасно (одна частина 

спадщини могла перейти до спадкоємця за заповітом, а інша - до спадкоємців за законом). 
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ВАРІАНТ № 20  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Захист права власності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Речами родовими (genera) римляни вважали речі: 

1) що належали всьому роду; 

2) що були успадковані; 

3) що мали спільні риси, притаманні певній групі речей; 

4) що були сімейною реліквією. 

2. Закони ХII таблиць були складені: 

1) у VIII ст. до н. е.; 

2) у V ст. до н. е.; 

3) у III ст. до н. е.; 

4) у I ст. до н. е. 

3. Зобов'язання, в яких кожна із сторін має певні права і несе відповідні обов'язки, 

називають: 

1) реальними; 

2) односторонніми; 

3) двосторонніми; 

4) консенсуальними. 

4. «Особою чужого права» у Стародавньому Римі вважали: 

1) главу родини (pater familias); 

2) підвладну особу в агнатській сім’ї; 

3) полоненого; 

4) іноземця. 

5. На найдавнішому етапі розвитку римського спадкового права (до створення Законів 

XII таблиць) основним видом було спадкування: 

1) за заповітом; 

2) за законом; 

3) за преторським едиктом; 

4) за правом Юстиніана. 
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ВАРІАНТ № 21  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття та види прав на чужі речі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Речами індивідуальними (species) римляни вважали речі: 

1) що використовувалися для особистої гігієни; 

2) що вироблені за індивідуальним замовленням; 

3) що належали окремим індивідам; 

4) що є унікальними (мають індивідуальні ознаки). 

2. Сенатусконсультами у Стародавньому Римі називали: 

1) посадових осіб сенату; 

2) помічників сенаторів; 

3) постанови сенату; 

4) сенаторів, які роз’яснювали зміст законів. 

3. Зобов'язання, в якому кожний із кредиторів має право вимагати від боржника виконання 

обов’язку в повному обсязі, а кожний із боржників зобов’язаний перед кредитором виконати 

обов’язок повністю, називається: 

1) частковим; 

2) солідарним; 

3) субсидіарним; 

4) партикулярним. 

4. Когнатами у Стародавньому Римі називали: 

1) дітей, народжених у законному шлюбі; 

2) дітей, народжених у незаконному шлюбі; 

3) осіб, на яких поширювалася влада pater familias; 

4) кровних родичів. 

5. Цивільне спадкування (hereditas), яке регламентувалося Законами ХІІ таблиць, 

передбачало, що спадкоємцями за законом могли бути: 

1) лише агнати померлого; 

2) лише когнати померлого; 

3) будь-які фізичні та юридичні особи; 

4) лише діти померлого від законного римського шлюбу. 

 
 

Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О. 

 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
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ВАРІАНТ № 22  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Сервітут (право обмеженого користування чужим майном). 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Об’єднану спільним господарським призначенням сукупність речей, прав вимоги та боргів 

особи римляни позначали терміном: 

1) сладна річ; 

2) майно; 

3) власність; 

4) складена річ. 

2. Джерелом утворення особливої системи правових норм, що дістала назву преторського 

права, стали: 

1) постанови римського сенату; 

2) едикти магістратів; 

3) едикти імператорів; 

4) твори юристів. 

3. Договір (домовленість сторін), що врегульований цивільним правом (ius civil) та 

забезпечений позовним захистом, у римському праві позначали терміном: 

1) квазіделікт (quasi ex delicto); 

2) квазіконтракт (quasi ex contractu); 

3) делікт (delictum); 

4) контракт (ex contractu).. 

4. Дитина, народжена в шлюбі, укладеному відповідно до норм jus gentium: 

1) набувала статусу римського громадянина; 

2) не набувала статусу римського громадянина; 

3) набувала статусу римського громадянина лише якщо народжувалася в місті Рим; 

4) ставала рабом. 

5. Преторська система спадкування: 

1) звузила коло спадкоємців за законом; 

2) розширила коло спадкоємців за законом; 

3) скасувала спадкування за законом; 

4) скасувала спадкування за заповітом. 
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ВАРІАНТ № 23  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського 

призначення). 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Назвіть види речових прав за римським приватним правом: 

1) володіння; 

2) право власності; 

3) право на чужу річ (наприклад, сервітут); 

4) всі відповіді є правильними. 

2. Який з римських імператорів надав видатним юристам право офіційних консультацій за 

дорученням імператора (jus publicе respondendi): 

1) Феодосій ІІ; 

2) Октавіан Август; 

3) Юліан; 

4) Костянтин Великий. 

3. Протиправну дію, внаслідок якої завдається шкода, не пов’язана з невиконанням 

правопорушником належного з нього зобов’язання, у римському праві позначали терміном: 

1) збиток; 

2) злочин; 

3) делікт; 

4) контракт. 

4. Терміном «cum manu» давні римляни позначали шлюб: 

1) з чоловічою владою; 

2) без чоловічої влади; 

3) з жіночою владою; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Спадкоємцями за преторським едиктом могли бути: 

1) лише агнати померлого; 

2) лише когнати померлого; 

3) будь-які фізичні та юридичні особи; 

4) як агнати, так і когнати померлого. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 24  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1.  Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для забудови в межах 

населеного пункту). 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Вкажіть інститут, який сформувався у Стародавньому Римі першим: 

1) право власності; 

2) володіння; 

3) сервітут; 

4) пекулій. 

2. Підручники римського права для студентів, які створювались видатними юристами, 

одержали назву: 

1) коментарі; 

2) інституції; 

3) дигести; 

4) регули. 

3. Грошова сума або інша цінна річ, яку одна сторона (боржник) передає іншій стороні 

(кредитору) в момент укладення договору на забезпечення його виконання: 

1) порука (adpromissio); 

2) завдаток (arra); 

3) неустойка (stipulatio poenae); 

4) оферта (оffertus). 

4. Терміном «sine manu» давні римляни позначали шлюб: 

1) з чоловічою владою; 

2) без чоловічої влади; 

3) з жіночою владою; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Еманциповані діти померлого могли спадкувати: 

1) лише за цивільним правом; 

2) як за цивільним, так і за преторським правом; 

3) лише за преторським правом; 

4) або за цивільним, або за преторським правом за їх вибором. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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ВАРІАНТ № 25  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Заставне право у Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Під посіданням (possessio) давні римляни розуміли: 

1) фактичне володіння речами; 

2) одну з правомочностей власника (право володіння); 

3) зобов’язальні відносини щодо об’єктів нерухомості; 

4) різновид права на землю. 

2. Кодекс Юстиніана (Codex vetus) було видано в: 

1) 529 р.; 

2) 533 р.; 

3) 565 р.; 

4) 585 р. 

3. Грошова сума, визначена в договорі, яку боржник зобов’язувався виплатити кредитору в 

разі невиконання або неналежного виконання основного зобов’язання: 

1) порука (adpromissio); 

2) завдаток (arra); 

3) неустойка (stipulatio poenae); 

4) акцепт (acceptus). 

4. За Законами ХІІ таблиць жінка могла попередити виникнення повної влади чоловіка над 

собою, залишаючи дім наприкінці кожного шлюбного року: 

1) на дві доби; 

2) на три доби; 

3) на сім діб; 

4) на десять діб. 

5. Які розпорядження могли включатися до змісту заповіту за римським правом: 

1) щодо призначення спадкоємців майна; 

2) відкази (легати); 

3) призначення опікунів для малолітніх спадкоємців; 

4) всі відповіді є правильними. 
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ВАРІАНТ № 26  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття, види і зміст зобов’язань. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Який елемент у фактичному складі відносин володіння трактували як реальне володарю-

вання над предметом (можливість у будь-який момент здійснити певний потрібний суб’єкту 

вплив на річ): 

1) суб’єктивний (animus possidendi); 

2) адміністративний (administro); 

3) об’єктивний (corpus possessionis); 

4) владно-наказовий. 

2. Під якими номерами правильно вказано види імператорських конституцій у 

Стародавньому Римі: 

1) рескрипти; 

2) мандати; 

3) декрети; 

4) всі відповіді є правильними. 

3. В архаїчний період історії Стародавнього Риму відповідальність боржника перед 

кредитором у разі невиконання (неналежного виконання) зобов’язання мала характер: 

1) майновий; 

2) грошовий; 

3) особистий; 

4) всі відповіді є неправильними. 

4. Постійне (не випадкове) фактичне спільне проживання чоловіка та жінки з наміром 

утворення сім’ї поза законним римським шлюбом називалося: 

1) cum manu; 

2) sine manu; 

3) конкубінатом (concubinatus); 

4) контуберніумом. 

5. Додержанням яких умов забезпечувалася дійсність заповіту: 

1) укладення у встановленій формі; 

2) активна заповідальна правоздатність заповідача; 

3) призначення спадкоємцем особи, яка має пасивну заповідальну правоздатність; 

4) всі відповіді є правильними. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
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ВАРІАНТ № 27  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1.  Виконання зобов’язання та його забезпечення. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Соціально-правова сутність володіння відбивається у формулі: 

1) «Я маю право на річ»; 

2) «Я маю річ»; 

3) «Я маю право на дії інших людей щодо речі»; 

4) всі відповіді є правильними. 

2. Письмові висновки імператора, що давалися як відповідь на будь-яке особисте звернення 

однієї зі сторін спору або на лист відповідного органу, позначалися терміном: 

1) рескрипти; 

2) мандати; 

3) декрети; 

4) едикти. 

3. Формалізм був притаманний римському договірному праву: 

1) однаковою мірою на всіх етапах його розвитку; 

2) більшою мірою на ранніх етапах його розвитку; 

3) більшою мірою на пізніх етапах його розвитку (період імперії); 

4) всі відповіді є неправильними. 

4. Умовою укладення шлюбу в Стародавньому Римі було досягнення чоловіком віку: 

1) 12 років; 

2) 14 років; 

3) 16 років; 

4) 18 років. 

5. Приватними у Стародавньому Римі називали заповіти: 

1) за якими спадкували виключно приватні особи; 

2) які укладалися без участі органів державної влади; 

3) які не забезпечувалися публічним (державним) захистом; 

4) всі відповіді є правильними. 
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Римське приватне право»  

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ № 28  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Поняття і види договорів у римському праві. Зміст договору. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У Стародавньому Римі особи, які панували над річчю від чужого імені, тобто без 

володільницького наміру ставитися до неї як до власної, отримали назву: 

1) тимчасових володільців; 

2) законних володільців; 

3) цивільних володільців; 

4) натуральних володільців. 

2. Розпорядження римського імператора, що видавалися ним, як правило, з питань 

публічного права та були обов’язковими для тих осіб, яким вони адресувалися: 

1) рескрипти; 

2) мандати; 

3) декрети; 

4) едикти. 

3. Договір, за яким одна сторона (кредитор) набуває тільки права, а друга (боржник) - тільки 

обов’язки, називається: 

1) двостороннім; 

2) одностороннім; 

3) неповним; 

4) несиметричним. 

4. Умовою укладення шлюбу в Стародавньому Римі було досягнення жінкою віку: 

1) 12 років; 

2) 14 років; 

3) 16 років; 

4) 18 років. 

5. Публічними в Стародавньому Римі називали заповіти: 

1) за якими спадкували виключно юридичні особи публічного права; 

2) які укладалися за участю органів державної влади; 

3) які у винятковому порядку забезпечувалися публічним (державним) захистом; 

4) які проголошувалися публічно (у присутності не менше семи свідків). 
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ВАРІАНТ № 29  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Види порядків спадкування в Стародавньому Римі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. У Стародавньому Римі володіння (посідання) зі смертю посесора (володільця): 

1) припинялося; 

2) передавалося у спадок як законне право; 

3) продавалося місцевою владою на аукціоні; 

4) переходило до сусідів. 

2. Інструкції, що давалися імператором посадовим особам з адміністративних та судових 

справ, позначалися терміном: 

1) рескрипти; 

2) мандати; 

3) декрети; 

4) едикти. 

3. Синалагматичними (synallagma) у Стародавньому Римі називали двосторонні договори, 

якими для сторін встановлювалися: 

1) нерівноцінні (неоднакові за обсягом) права та обов’язки; 

2) рівноцінні (однакові за обсягом) права та обов’язки; 

3) або тільки права, або тільки обов’язки; 

4) всі відповіді є правильними. 

4. Законний шлюб у Стародавньому Римі припинявся внаслідок: 

1) втрати свободи одним з подружжя; 

2) втрати громадянства одним з подружжя; 

3) розлучення; 

4) всі відповіді є правильними. 

5. Публічні заповіти в Стародавньому Римі укладалися: 

1) шляхом внесення усної волі заповідача до протоколу суду; 

2) шляхом публічного проголошення у присутності не менше трьох свідків; 

3) шляхом передачі до імператорського архіву на зберігання письмового заповіту; 

4) всі відповіді є правильними. 
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ВАРІАНТ № 30  

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 

1. Спадкування за заповітом і за законом. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Володіння, у момент встановлення якого набувач не був та не міг бути обізнаний, що 

титул набуття речі містить недоліки, внаслідок яких він не може бути підставою для передачі 

права: 

1) недобросовісне; 

2) добросовісне правомірне; 

3) добросовісне неправомірне; 

4) правомірне. 

2.  Особисте рішення імператорського суду на підставі усного розгляду як у першій інстанції, 

так і в апеляційному суді, позначалися терміном: 

1) рескрипти; 

2) мандати; 

3) декрети; 

4) едикти. 

3. Контракти, що вважалися укладеними з моменту досягнення домовленості між сторонами, 

у Стародавньому Римі одержали назву: 

1) реальних; 

2) консенсуальних; 

3) літеральних; 

4) добровільних. 

4. Роздільним майно чоловіка і дружини залишалося: 

1) у шлюбі cum manu; 

2) у шлюбі sine manu; 

3) у шлюбі між плебеями; 

4) у шлюбі між рабами. 

5. Усне або письмове розпорядження останньої волі, через яке заповідач під чесне слово 

зобов’язував свого спадкоємця видати третій особі або всю спадщину, або її певну частку: 

1) легат; 

2) дарунок; 

3) фідеїкоміс; 

4) всі відповіді є правильними. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (РОБІТ) 

 
За кожне правильно виконане тестове завдання студент одержує 10 балів 

(разом за тестові завдання – до 50 балів). 

Відповідь на теоретичне питання оцінюється від 0 балів до 50 балів. 

 

Результати проведення комплексної контрольної роботи визначаються 

оцінками за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS і національною шкалою: 
 

Відсоток 

правильних 

відповідей на 

тестові 

завдання 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за бальною 

шкалою, що 

використовується в 

ПУЕТ 

Оцінка за 4–бальною 

шкалою 

< 30 F 1–34 балів 
Незадовільно 

30-39 FX 35–59 балів 

40-49 E 60–63 балів Достатньо 

50-59 D 64–73 балів Задовільно 

60-69 C 74–81 балів Добре 

70-79 В 82–89 балів Дуже добре 

80-100 A 90–100 балів Відмінно 

 
Результати оцінювання ККР відображаються у відомості. 


