ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Цивільне право як галузь права:
2. Цивільне право як галузь законодавства:
3. Цивільне право як наука:
4. Цивільне право як навчальна дисципліна:
5. Цивільне законодавство регулює відносини:
6. Цивільний кодек України прийнято
7. Цивільна правоздатність - це здатність особи:
8. Цивільна дієздатність - це здатність особи:
9. Чи можна визнати недієздатною померлу особу?
10.Перетворення юридичної особи це:
11.Яку відповідальність перед кредиторами несуть правонаступники припиненої
шляхом поділу юридичної особи:
12.Сукупність яких перерахованих нижче обставин дають суду можливість
визнати договір, який потребує нотаріального посвідчення дійсним:
13.30 квітня 2019 р С. відмовив П. у поверненні взятої позики Коли закінчиться
перебіг позовної давності:
14.Хто за загальним правилом є власником майна, переданого торговельною
організацією організації зв’язку для відправлення покупцеві?
15.Якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, то за
яким курсом слід проводити розрахунки?
16.Односторонній правочин – це:
17.Особа може відмовитися:
18.Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода у разі її заподіяння визнанням
договору недійсним, якщо таке не було передбачено його умовами?
19.Боржник, який прострочив грошове зобов’язання, за загальним правилом
повинен:
20.Хто є власником речі у разі її затримання кредитором?
21.Договір приєднання – це договір
22.Яка форма договору найму транспортного засобу за участю фізичної особи?
23.Що закон називає зловживанням правом?
24.Особам, які за станом свого здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої
права та виконувати свої обов’язки, призначається:
25.Чим відрізняється повне товариство від командитного товариства?
26.Правочин є недійсним з моменту:
27.Чи можлива спільна відповідальність батьків малолітнього заподіювача
шкоди та закладу, під наглядом якого малолітній знаходився?
28.Розмір збитків визначається, виходячи з:
29.Чи може суд замінити або розірвати договір?
30.Чи пов’язана можливість вчинення договору довічного утримання з віком або
станом здоров’я відчужувача?

31.Які за чинним законодавством підстави звільняють володільця джерела
підвищеної небезпеки від відшкодування шкоди, завданої цим джерелом?
32.Хто відшкодовує шкоду, заподіяну недієздатною фізичною особою?
33.Загальна позовна давність встановлюється:
34.Чи відповідають засновники юридичної особи за її боргами?
35.Довіреність, у якій відсутня дата її вчинення є:
36.Яка з названих речей є неподільною:
37.Хто може обмежити неповнолітню особу в праві розпорядження її доходами?
38.Хто несе відповідальність за шкоду, заподіяну особою, цивільна дієздатність
якої обмежена?
39.Виконавчим органом товариства можуть бути:
40.Учасником якого товариства особа може бути тільки один раз?
41.Чи може бути опубліковане ім’я фізичної особи, яка вчинила злочин?
42.Захист цивільних прав та інтересів громадян безпосередньо здійснюють:
43.Захист цивільних прав нотаріус здійснює шляхом:
44.Аналогія закону - це:
45.У яких випадках міжнародні договори є частиною цивільного законодавства
46.Моментом створення юридичної особи є момент:
47.Межі цивільної відповідальності фізичної особи – підприємця:
48.Вимога власника про усунення перешкод у користуванні належним йому
майном називається:
49.Якщо у зобов’язанні беруть участь декілька боржників або кредиторів, то у них
виникає обов’язок виконати зобов’язання чи право вимоги у:
50.Чи може заставодержатель залишити за собою право на заставлене майно?
51.Чи може суд своїм рішенням тлумачити зміст договору?
52.За договором ренти одержувач передає платникові ренти майно у:
53.Чи може товариство з додатковою відповідальністю обмежити право учасника
товариства вільно відчужувати свою частку третім особам:
54.Відповідно до ст. 114 ЦК України учасником господарського товариства може
бути
55.У яких організаційно-правових формах не створюються об’єднання юридичних
осіб
56.До господарських товариств відноситься:
57.Яка форма юридичної особи не має членства:
58.До господарських товариств не відноситься:
59.Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцем
знаходження і виконує всі або частину її функцій є:
60.Виробничим кооперативом називається
61.Командитне товариство – це
62.Товариство з додатковою відповідальністю –
63.Товариство з обмеженою відповідальністю –
64.Обов’язковими умовами дійсності правочину є:

65.Опіку та піклування встановлює:
66.Хто несе відповідальність за шкоду заподіяну особою, визнаною недієздатною?
67.Які з перелічених речей відносяться до нерухомих:
68.Назвіть різницю між договором позички і договором позики:
69.Представниками за законом слід вважати:
70.Чи підлягає судовому оскарженню рішення загальних зборів товариства?
71.Поняття правочину ідентичне поняттю:
72.Чи може бути поновлена цивільна дієздатність фізичної особи, цивільна
дієздатність якої була обмежена у зв’язку із зловживанням наркотичних
засобів:
73.Юридична особа вважається такою, що припинилася:
74.Майно, набуте спільною працею та за спільні грошові кошти членів сім’ї, за
загальним правилом, є:
75.Які з названих товариств можуть бути залежними?
76.Чи відрізняються повноваження власника речі від повноважень іншого
титульного володільця?
77.Чи може кредитор співвласника вимагати виділу частки боржника із спільної
власності?
78.З указаних осіб повною цивільною дієздатністю володіють:
79.Яке юридичне значення має поділ речей на споживні і неспоживні?
80.Правочин, вчинений представником, встановлює права та обов’язки:
81.Чи може бути надана компенсація співвласникові за його частку в спільному
майні без його згоди?
82.Цивільний кодекс України регулює порядок створення, організаційно-правові
форми та правовий статус юридичних осіб:
83.Продаж товару неналежної якості тягне за собою такі правові наслідки:
84.Передача майна у користування за плату на певний строк є:
85.Яким чином укладаються угоди за участю особи, цивільна дієздатність якої
обмежена?
86.Чи повинен, за загальним правилом, боржник сплачувати проценти за
користування чужими грошовими коштами?
87.Публічний договір – це договір …
88.Опіка встановлюється над:
89.Чи відповідають засновники повного товариства своїм майном по боргах
останнього, і якщо так, то в якому порядку по відношенню один до одного:
90.Які з вказаних актів є актами цивільного законодавства України:
91.Правочин, укладений з малолітньою особою, є:
92.Чи можуть укласти договори з підопічним щодо відчуження майна останнього
двоюрідні брати та сестри опікуна?
93.Чи обов’язково визнавати в судовому порядку недійсними нікчемні
правочини?

94.Чи повинна відповідати форма довіреності формі правочину, для вчинення
якого вона видана?
95.Чи має право поліція реалізувати знайдені транспортні засоби?
96.За загальним правилом, якщо інше не встановлено договором чи законом,
спільна власність з визначенням часток вважається:
97.Недотримання письмової форми правочину має такі правові наслідки
98.Які з названих обставин є підставами виникнення цивільних прав та
обов’язків?
99.Мінімальний розмір відшкодування моральної шкоди визначається:
100. У разі вибуття, виходу або виключення учасника товариства (крім
акціонерного) він має право:
101. Яким чином укладаються угоди, де стороною є особа, визнана недієздатною:
102. Майно, набуте спільною працею та за спільні грошові кошти членів сім’ї, за
загальним правилом є:
103. Чи потрібна за загальним правилом згода кредитора на заміну боржника
104. У якій формі повинні укладатися договори щодо забезпечення виконання
зобов’язання?
105. Хто за загальним правилом несе ризик випадкової загибелі або
пошкодження притриманої речі?
106. До особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування
фізичної особи відносяться:
107. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вона (він):
108. Чи має право подати заяву про прийняття спадщини особа, яка досягла 14
років?
109. За загальним правилом договір вважається укладеним:
110. Чи можна розірвати договір дарування?
111. Чи вираховується пенсія із встановленого розміру відшкодування шкоди,
завданої смертю годувальника?
112. Під реальними збитками слід розуміти:
113. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
включають:
114. У яких розмірах присуджуються аліменти на утримання дитини:
115. Хто має право на обов’язкову частку у спадщині?
116. На які з названих договорів з участю особи, визнаної обмежено дієздатною,
не потрібно згоди органу опіки та піклування?
117. Якщо позов пред’явлено до філії юридичної особи, то отримавши його, суд
повинен:
118. За загальним правилом, угоди в Україні можуть укладатися
119. Блискавкою в період випасання великої рогатої худоби було вбито корову.
Чи повинен пастух, за загальним правилом, відшкодувати майнову шкоду
господарю?

120. Чи сплачують неповнолітні діти аліменти на утримання перестарілих,
непрацездатних батьків?
121. Чи можуть бути одночасно суб’єктами спільної власності фізичні особи,
юридичні особи та держава?
122. Чи підвідомчі суду спори щодо визнання права власності на самочинно
забудоване нерухоме майно?
123. Чи можлива за загальним правилом одностороння відмова від виконання
зобов’язання?
124. Чи можна визнати дійсними договори про забезпечення виконання
зобов’язання у разі недодержання сторонами їх письмової форми?
125. Довіреність від імені юридичної особи видається:
126. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає
усиновити:
127. Що таке новація?
128. З якого моменту вважається укладеним договір купівлі-продажу квартири?
129. Пожертва – це …
130. У який спосіб може відшкодовуватися моральна шкода, завдана каліцтвом?
131. Скільки черг спадкоємців за законом передбачено чинним цивільним
законодавством?
132. Вкажіть позовну давність відносно вимоги про переведення на співвласника
прав і обов’язків покупця:
133. Член житлово-будівельного кооперативу стає власником житла з моменту:
134. Виконавчим органом товариства можуть бути:
135. Примусове оплатне відчуження майна від власника у разі стихійного лиха з
метою суспільної необхідності називається:
136. Чи мають право баба, дід, прабаба, прадід спілкуватися зі своїми внуками,
правнуками та брати участь у їх вихованні?
137. Чи можуть опікун та піклувальник вимагати оплати виконання певних
обов’язків?
138. Якщо позов пред’явлено відділенням юридичної особи від імені останньої
без повноважень на такі дії, то отримавши його суд повинен:
139. Чи може суд прийняти рішення про злиття, поділ чи перетворення
юридичної особи:
140. Хто встановлює опіку над майном фізичної особи, визнаної безвісно
відсутньою?
141. При викупі земельної ділянки в зв’язку з суспільною необхідністю
власникові:
142. З якого моменту виникає правосуб’єктність юридичної особи:
143. Приватне підприємство – це
144. Державне підприємтсво – це

