
1. Що таке цивільне право? 

1) Це галузь права, що на засадах юридичної рівності, 

диспозитивності регулює майнові, особисті немайнові відносини та 

відносини, пов’язані  з інтелектуальною власністю; 

2) Це галузь права, що регулює майнові, шлюбно-сімейні та особисті 

немайнові відносини в інтересах суспільства; 

3) Це процесуальна галузь права, що регулює майнові та процесуальні 

відносини, які складаються в процесі розгляду судами цивільних, 

сімейних та інших справ; 

4) Це галузь права, що на засадах імперативності регулює майнові, 

власнісні  та шлюбно-майнові  відносини в інтересах учасників 

цивільних правовідносин. 

 

2. Основним актом цивільного права є… 

1) Цивільний кодекс України; 

2) Конституція України ; 

3) ЗУ «Про захист прав споживачів»; 

4) Указ Президента України; 

5) Акт Кабінету Міністрів України. 

 

3.  Коли особа має право на захист свого цивільного права? 

1) У разі порушення цивільного права, а також його невизнання або 

оспорювання; 

2) Якщо вона вважає це за доцільне; 

3) Тільки в разі його оспорювання; 

4) Особа має право захищати своє цивільне право в разі оспорювання. 

 

4. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає… 

1) У момент народження та у випадках, установлених законом, 

охороняються інтереси зачатої, але ще ненародженої дитини; 

2) Із дня досягнення нею повноліття; 

3) У момент її народження; 

4) Унаслідок рішення суду. 

 

5. З якого віку фізична особа вільно обирає місце проживання? 

1) З 14 років; 

2) З 10 років; 

3) З 18 років; 

4) З будь-якого віку. 



6. Що відбувається з опікою в разі досягнення підопічним 14 років? 

1) Опіка припиняється і опікун автоматично стає піклувальником без 

спеціального рішення до 18 років підопічного; 

2) Опіка припиняється і підопічний отримує повну цивільну 

дієздатність; 

3) Опіка припиняється і  підопічний вирішує справу про отримання 

собі піклувальника; 

4) Опіка не припиняється і за згодою піклувальника продовжується до 

18 років підопічного. 

 

7. Юридичні особи можуть створюватись у формі… 

1) Товариств, установ та в інших формах, установлених законом; 

2) Товариств і установ; 

3) Товариств, підприємств, установ і закладів; 

4) Підприємств, закладів та в інших формах, установлених законом. 

 

8. Коли виникає цивільна правоздатність юридичної особи? 

1) Із моменту її державної реєстрації; 

2) Із моменту її створення; 

3) Із моменту виконання нею статутних повноважень; 

4) Із дня підписання першого господарського або іншого цивільно-

правового договору; 

 

9. Держава діє в цивільних відносинах… 

1) На рівних правах з іншими учасниками цих відносин; 

2) На пріоритетних правах порівняно з іншими учасниками цих 

відносин; 

3) Особливим чином з урахуванням окремих специфічних заходів; 

4) На рівних правах з учасниками цих відносин – юридичними 

особами. 

 

10.  До якого виду об’єктів цивільних прав належать цінні папери? 

1) До речей; 

2) До грошей; 

3) До майнових прав; 

4) До нематеріальних благ. 

 

11.  Правочин має право вчинятися у формі, встановленій… 

1) Законом; 



2) Сторонами правочину; 

3) Активною стороною правочину; 

4) Нотаріально або судовим висновком. 

 

12.  Довіреність – це письмовий документ, що… 

1) Видається однією особою іншій особі для представництва перед 

третіми особами; 

2) Видається однією особою іншій особі для отримання повноважень 

для себе; 

3) Видається однією особою іншій особі для представництва перед 

державними органами; 

4) Отримується державним органом для виконання волі фізичної або 

юридичної особи. 

 

13.  Які ви знаєте види позовної давності? 

1) Скорочена і загальна; 

2) Подовжена та особлива; 

3) Пріоритетна і збільшена; 

4) Скорочена та особлива.  

 

14.   З якого віку фізична особа має право змінити своє прізвище та 

ім’я? 

1) Із 16 років; 

2) Вона не має такого права; 

3) Із 14 років; 

4) Із 18 років. 

 

15.  Які дії має право вчинити власник щодо свого майна? 

1) Будь-які дії , що не суперечать закону; 

2) Будь-які дії; 

3) Будь-які дії, крім випадків, коли він обмежується в своїх правах 

рішенням суду; 

4) Будь-які дії передбачені правочином. 

 

16.  Що не є об’єктами авторського права? 

1) Ідеї та методи діяльності; 

2) Аудіовізуальні товари; 

3) Комп’ютерні товари; 

4) Фотографічні товари. 



 

17.  Чи має право кредитор користуватись річчю, яку він притримує у 

себе? 

1) Ні, не має права; 

2) Так, але тільки за згодою боржника; 

3) Так, але за умови, що він не завдає шкоди даній речі. 

4) Так, якщо на кредитора покладається ризик випадкового знищення 

чи пошкодження притриманої речі. 

 

18.  Що являє собою сімейне право? 

1) Галузь права, норми якої регулюють особисті немайнові та майнові 

відносини учасників шлюбно-сімейних відносин; 

2) Підгалузь цивільного права, що врегульовує майнові відносини між 

членами сім’ї; 

3) Галузь права, норми якої розуміють майнові відносини між членами 

сім’ї; 

4) Особливу галузь права, що включає норми права із регулювання 

особистих майнових прав та обов’язків учасників сімейних 

правовідносин. 

 

19.  Хто є суб’єктами сімейних правовідносин? 

1) Подружжя, батьки та діти, баб, дід, прабаба, прадід та онуки, 

правнуки, рідні брати та сестри, мачуха, вітчим та падчерка, 

пасинок; 

2) Подружжя, батьки та діти; 

3) Подружжя, двоюрідні брати та сестри, тітка, дядько і племінниця, 

племінник; 

4) Подружжя, усиновлювачі, батьки та діти, усиновленні. 

 

20.  Визначте шлюбний вік. 

1) Чоловік і жінка – 18 років; 

2) Чоловік – 18, жінка – 16 років; 

3) Чоловік – 16 років, жінка – 16 років; 

4) Чоловік – 18 років, жінка – 17 років. 

 

21.  Коли особа має право на повторний шлюб? 

1) Після розірвання шлюбу та одержання «Свідоцтва про розірвання 

шлюбу»; 

2) Після подання заяви про розірвання діючого шлюбу; 



3) Після розірвання шлюбу судовим рішенням; 

4) Після розірвання шлюбу постановою органу реєстрації актів 

цивільного стану.  

 

22.  Хто повинен вирішувати проблему місця проживання подружжя? 

1) Дружина і чоловік мають право на вибір місця проживання. 

2) Чоловік визначає місце проживання подружжя; 

3) Дружина і чоловік повинні обирати місце спільного проживання; 

4) Батьки подружжя мають переважне право. 

 

23.  Майно, набуте дружиною, чоловіком до шлюбу, належить до… 

1) Особистої приватної власності кожного з них; 

2) Спільної власності подружжя; 

3) Спільної сумісної власності подружжя; 

4) Спільної роздільної власності подружжя. 

 

24.  Скільки імен може бути дано дитині під час реєстрації її 

народження? 

1) Не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної 

меншини, до якої належать мати або батько. 

2) Не більше одного імені; 

3) Не більше двох імен; 

4) Не більше двох імен за дозволом органу опіки та піклування; 

 

25.  Яка різниця у віці допускається між усиновлювачем і дитиною, 

яку він усиновлює? 

1) Усиновлювач повинен бути старшим не менше ніж на 15 років; 

2) Усиновлювач повинен бути старшим не менше ніж на 10 років; 

3) Усиновлювач повинен бути старшим не менше ніж на 14 років; 

4) Усиновлювач повинен бути старшим не менше ніж на 18 років. 

 

26.  Коли особа може бути звільнена від цивільного обов’язку або його 

виконання? 

1) У випадках, установлених договором або актами цивільного 

законодавства; 

2) У випадках, установлених договором; 

3) Звільнення особи від цивільного обов’язку можливе тільки за 

рішенням суду; 



4) Звільнення особи від цивільного обов’язку або його виконання 

закон не передбачає. 

 

27.  Місцем проживання недієздатної особи є … 

1) Місце проживання її опікунів або місцезнаходження відповідної 

організації, що виконує щодо неї функції опікуна; 

2) Місце проживання її опікуна; 

3) Місце проживання її піклувальника; 

4) Місце проживання її піклувальника або місцезнаходження 

відповідної організації, що виконує щодо неї функції піклувальника. 

 

28.  Які правочини має право вчиняти недієздатна фізична особа? 

1) Не має права вчиняти будь-який правочин; 

2) Дійсні в усній формі; 

3) Має право вчиняти самостійно лише дрібні побутові правочини; 

4) Має право вчиняти будь-які правочини, але тільки під 

безпосереднім контролем свого опікуна. 

 

29.  Особа може бути учасником… 

1) Тільки одного повного товариства; 

2) Одночасно не більше ніж двох повних товариств; 

3) Необмеженої кількості повних товариств; 

4) Тільки одного повного товариства і кількох товариств з обмеженою 

відповідальністю. 

 

30.  Що є майном у цивільному обороті? 

1) Майном вважають, окрему річ, сукупність речей, а також майнові 

права та обов’язки; 

2) Майном прийнято вважати тільки окремі, чітко визначені речі; 

3) Майном вважають сукупність речей, що приносить прибуток; 

4) Майно – це речі, здатні задовольняти певні особисті та економічні 

потреби. 

 

31.  Що таке односторонній правочин? 

1) Це дія однієї сторони, яка представлена однією або кількома 

особами; 

2) Це дія однієї сторони, яка представлена тільки однією особою; 

3) Це дія однієї сторони, яка представлена не більше ніж двома 

особами; 



4) Це дія однієї сторони, яка захищає інтереси кількох осіб. 

 

32.  У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення 

одностороннього правочину… 

1) Такий правочин є нікчемним; 

2) Такий правочин є оспорюваним; 

3) Такий правочин є умовно нікчемним; 

4) Такий правочин за рішенням суду є оспорюваним. 

 

33.  Коли батьки є законними представниками своїх малолітніх і 

неповнолітніх дітей? 

1) У будь-якими випадку; 

2) У всіх випадках, коли цього вимагають органи опіки  та піклування і 

суд; 

3) У всіх правочинах, пов’язаних із вирішенням питань власності на 

нерухомість; 

4) Тільки під час цивільного або кримінального процесу. 

 

34.  Якої тривалості встановлюється загальна позовна давність? 

1) У три роки; 

2) В один рік; 

3) У два роки; 

4) У п’ять років. 

 

35.  З якого віку фізична особа має право на вільний самостійний виїзд 

за межі України? 

1) Із 16 років; 

2) Із 10 років; 

3) Із 14 років; 

4) Із 18 років. 

 

36.  Право володіння належить… 

1) Особі , яка фактично тримає майно у себе; 

2) Тільки власнику майна; 

3) Тільки орендарю державного майна; 

4) Особі, яка фактично тримає майно у себе і має з нього матеріальну 

вигоду. 

 



37.  Який строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної 

власності? 

1) Вони чинні до дати відмови від них їх користувачів; 

2) Вони чинні до кінця життя їх власників; 

3) Вони чинні безстроково; 

4) Вони чинні безстроково, якщо інше не передбачено законом. 

 

38.  Якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім, то шлюб 

розривається за заявою іншого із подружжя… 

1) У державному органі реєстрації актів цивільного стану; 

2) У суді; 

3) У місцевій державній адміністрації; 

4) У нотаріальній конторі. 

 

39.  Кому присуджуються неподільні речі при поділі сумісного майна? 

1) Одному з подружжя; 

2) Обом із подружжя, які потім повинні його поділити; 

3) Одному з подружжя із відповідною грошовою компенсацією 

іншому; 

4) Одному з подружжя із наступною компенсацією натурою іншому. 

 

40.  Яке прізвище надається дитині, якщо у матері та батька вони 

різні? 

1) За взаємною згодою батьків; 

2) За рішенням суду; 

3) Прізвище батька; 

4) Прізвище матері.  

 

 

 


