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Анотація

Збірник-практикум містить цікаві та актуальні тестові завдання і задачі до
кожної з тем, що включені до навчальної програми дисципліни «Цивільне
право. Особлива частина». Вирішення тестів і задач різних рівнів складності
дають змогу краще засвоїти теоретичний матеріал та навчитись
застосовувати здобуті знання на практиці.  

Збірник підходить для підготовки та проведення семінарських занять з
дисципліни «Цивільне право», а також для підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання зі спеціальності «Право» (блок «Цивільне право»).
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Ніщо так не доводить неправдивість теорії,
як її застосовність на практиці.

Карл Краус

Вирішення практичних задач є надзвичайно важливим етапом 
у підготовці майбутнього юриста. Теоретична частина дисципліни 
«Цивільне право. Особлива частина» є інформативною, однак 
потребує підкріплення шляхом практичного застосування поло-
жень матеріального права. Іноді студент досконало знає теорію,  
а на практиці застосувати свої знання не може. Тож основною 
метою цього збірника тестових завдань і практичних задач  
є навчити читачів правильно кваліфікувати цивільно- правові від-
носини, одразу визначати положення цивільного законодавства,  
що регулюють ці відносини, та швидко знаходити юридично 
обґрунтовані рішення в кожній змодельованій ситуації.

Практичний посібник призначений для закріплення теоретич-
них знань студентів з дисципліни, розвитку їх аналітичних здібнос-
тей, підготовки до модульного контролю. Також тестові завдання 
можуть використовуватися для підготовки до зовнішнього неза-
лежного оцінювання зі спеціальності «Право» (блок «Цивільне 
право»).

За своєю структурою практичний посібник містить тес-
тові завдання і задачі по основним темам, що відповідає затвер-
дженій робочій програмі із дисципліни «Цивільне право. 
Особлива частинна». У межах кожної теми пропонуються тес-
тові завдання різного рівня складності та задачі. Запропоновано 
як закриті тести, в яких із чотирьох варіантів відповідей потрібно 
обрати один, так і тестові завдання, що мають кілька правиль-
них відповідей (дві і більше) із наведеної множини варіантів.  
У межах кожної теми тести та задачі розміщені в послідовності 
зростання їхньої складності.
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Очікується, що в разі систематичного вирішення тестових 
завдань та практичних задач цього збірника студенти зможуть 
більш глибоко засвоїти навчальний матеріал із цивільного права та 
більш легко та ефективно приступити в майбутньому до практич-
ної юридичної діяльності.

Успіхів у навчанні та значних досягнень у практичній діяльності!

З повагою – авторський колектив
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ТЕМА 1.  
КУПІВЛЯ- ПРОДАЖ

ТЕСТИ

1. За договором купівлі- продажу одна сторона (продавець) 
передає або зобов’язується передати майно (товар) другій 
стороні (покупцеві):

А) у користування;
Б) у власність;
В) у володіння;
Г) у розпорядження.

2. В якому випадку договір купівлі- продажу укладається  
в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню?

А) якщо предметом договору є майнові права;
Б) якщо предметом договору є право вимоги, що не має особис-

того характеру;
В) якщо предметом договору є рухоме майно;
Г) якщо предметом договору є нерухоме майно.

3. Право продажу товару, крім випадків примусового про-
дажу та інших випадків, встановлених законом, належить:

А) власнику товару;
Б) володільцю товару;
В) користувачу товару;
Г) розпоряднику товару.

4. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу 
товару за договором купівлі- продажу, пред’явить до покупця 
позов про витребування товару, покупець повинен:

А) повідомити третю особу про те, що продавець не попередив 
покупця про права третіх осіб на товар;

Б) повідомити продавця та подати зустрічний позов;
В) повідомити про це продавця та подати клопотання про залу-

чення його до участі у справі;
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Г) повідомити про це продавця, але не допускати його до участі 
у справі.

5. У разі вилучення за рішенням суду товару у покупця на 
користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу 
товару за договором купівлі- продажу, продавець:

А) має право вимагати відшкодування вартості товару від тре-
тьої особи;

Б) має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо поку-
пець не знав або не міг знати про наявність цих підстав;

В) має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, навіть якщо 
покупець знав про наявність цих підстав;

Г)  має право зобов’язати третю особу відшкодувати покупцеві 
завдані йому збитки.

6. Відповідно до положень Цивільного кодексу України прода-
вець за договором купівлі- продажу повинен одночасно з това-
ром передати покупцеві:

А) приналежності та документи, що стосуються товару;
Б) запасні деталі товару;
В) гарантійний талон;
Г)  аксесуари, що можуть знадобитись під час використання 

товару.

7. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності 
товару та документи, що стосуються товару та підлягають 
переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі- 
продажу, покупець має право:

А) вимагати сплату неустойки;
Б) вимагати сплати штрафу;
В) встановити розумний строк для їх передання;
Г)  вимагати повернення сплачених коштів та відшкодування 

збитків.

8. Якщо право власності за договором купівлі- продажу пере-
ходить до покупця раніше від передання товару, продавець до 
передання:
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А) зобов’язаний застрахувати товар від будь-якого погіршення;
Б)  зобов’язаний зберігати товар, не допускаючи його погір-

шення;
В) зобов’язаний передати товар на зберігання у камеру схову чи 

спеціалізовану установу;
Г) не несе відповідальності за будь-яке погіршення товару.

9. За загальним правилом ризик випадкового знищення 
або випадкового пошкодження товару за договором купівлі- 
продажу переходить до покупця:

А)  з моменту оплати покупцем товару, якщо інше не встанов-
лено договором або законом;

Б)  ризик випадкового знищення або пошкодження товару 
завжди несе продавець, до покупця цей ризик не переходить;

В)  з моменту підписання обома сторонами договору купівлі- 
продажу, якщо інше не встановлено договором або законом;

Г) з моменту передання покупцеві товару, якщо інше не встанов-
лено договором або законом.

10. Ризик випадкового знищення або випадкового пошко-
дження товару, проданого за договором купівлі- продажу під 
час його транспортування, переходить до покупця:

А)  з моменту оплати покупцем товару, якщо інше не встанов-
лено договором або законом;

Б) з моменту прийняття покупцем товару, якщо інше не встанов-
лено договором або законом;

В) з моменту укладення договору купівлі- продажу, якщо інше не 
встановлено договором або звичаями ділового обороту;

Г) з моменту передання покупцеві товару, якщо інше не встанов-
лено договором або законом.

11. У якому випадку відповідно до положень Цивільного 
кодексу України у разі передання продавцем більшої кількості 
товару, ніж це встановлено договором купівлі- продажу, поку-
пець має право прийняти весь товар, якщо інше не встанов-
лено договором?

А) якщо продавець надасть на це свою письмову згоду;
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Б)  якщо в розумний строк після одержання відповідного 
повідом лення від покупця продавець не розпорядиться товаром;

В) якщо сторони внесуть відповідні зміни щодо кількості товару 
до договору купівлі- продажу;

Г) покупець не може прийняти більшу кількість товару, ніж це 
встановлено договором купівлі- продажу.

12. За якими характеристиками товар повинен відпові-
дати умовам договору купівлі- продажу або вимогам законодав-
ства?

А)  кількість; якість; асортимент; комплектність; тара, упаку-
вання;

Б)  кількість; якість; асортимент; комплектність; строк придат-
ності;

В) кількість; якість; комплектність; тара, упакування; гарантій-
ний строк;

Г) кількість; якість; гарантійний строк; строк придатності.

13. Що таке асортимент товару за договором купівлі- 
продажу?

А) сукупність невід’ємних складових товару;
Б)  відповідність товару державним стандартам та технічним 

умовам;
В) сукупність товарів різних видів;
Г)  співвідношення товарів за видами, моделями, розмірами, 

кольорами або іншими ознаками.

14. Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору 
купівлі- продажу, є прийнятим, якщо:

А) сторони внесли відповідні зміни щодо асортименту товару до 
договору купівлі- продажу;

Б)  покупець дав письмову розписку про те, що погоджується 
прийняти товар, асортимент якого не відповідає умовам договору;

В) продавець доведе, що причина, через яку покупцеві був пере-
даний товар, асортимент якого не відповідає умовам договору 
купівлі- продажу, є поважною;
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Г) покупець у розумний строк після одержання товару не пові-
домив продавця про свою відмову від нього.

15. У разі відсутності в договорі купівлі- продажу умов щодо 
якості товару продавець зобов’язаний передати покупцеві:

А) товар, що відповідає державним стандартам якості;
Б) товар, що відповідає державним та міжнародним стандартам 

якості;
В)  товар, придатний для мети, з якою товар такого роду зви-

чайно використовується;
Г) товар без дотримання будь-яких вимог щодо його якості.

16. Що таке гарантійний строк?
А)  це строк, зі спливом якого товар вважається непридатним 

для використання за призначенням;
Б) це строк, протягом якого продавець гарантує якість товару;
В) це строк, протягом якого товар у разі виявлення його недо-

ліків може бути безкоштовно відремонтований;
Г) це строк, зі cпливом якого товар стає небезпечним для подаль-

шого використання.

17. Що таке строк придатності?
А)  це строк, зі спливом якого товар вважається непридатним 

для використання за призначенням;
Б) це строк, протягом якого продавець гарантує якість товару;
В) це строк, протягом якого товар у разі виявлення його недо-

ліків може бути безкоштовно відремонтований;
Г) це строк, зі спливом якого товар стає небезпечним для подаль-

шого використання.

18. Якщо інше не встановлено договором купівлі- продажу, 
гарантійний строк починається з моменту:

А) укладення договору;
Б) підписання продавцем гарантійного талону;
В) передання товару покупцеві;
Г) виготовлення товару виробником.
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