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1. Принципи цивільного права.
2. Предмет цивільного права.
3. Метод цивільно-правового регулювання
4. Цивільне законодавство України: поняття та структура.
5. Цивільні правовідносини: поняття, види, елементи.
6. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
7. Право на захист у цивільному праві.
8. Способи захисту цивільних прав
9. Цивільна правоздатність фізичної особи
10. Місце проживання фізичної особи
11. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
12. Оголошення фізичної особи померлою
13. Цивільна дієздатність малолітніх осіб.
14. Цивільна дієздатність неповнолітніх осіб .
15. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб.
16. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
17. Визнання фізичної особи недієздатною
18. Поняття, ознаки юридичної особи
19. Види юридичних осіб
20. Організаційно-правові форми юридичних осіб.
21. Порядок створення юридичних осіб. Державна реєстрація.
22. Способи індивідуалізації юридичних осіб (найменування, місцезнаходження)
23. Цивільна право –, дієздатність юридичних осіб
24. Філії на представництва юридичної особи
25. Органи юридичної особи
26. Припинення юридичної особи: загальна характеристика
27. Ліквідація юридичної особи
28. Реорганізація юридичної особи правонаступництвом.
29. Господарські товариства як юридичні особи (загальна характеристика)
30. Виробничий кооператив як юридична особа
31. Об’єкти цивільних прав (загальна характеристика).
32. Речі. Майно. Класифікація речей як об’єктів цивільних прав.
33. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних прав.
34. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.

35. Інформація як об’єкт цивільних прав.
36. Поняття та види правочинів.
37. Умови дійсності правочинів.
38. Форма правочинів.
39. Недійсні правочини та їх види.
40. Правові наслідки визнання правочину недійсним.
41. Правові наслідки недодержання вимог закону про форму правочину
42. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітніми особами за межами їх
дієздатності.
43. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої
обмежена.
44. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою.
45. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок.
46. Правові наслідки правочину, який вчинений під впливом помилки, обману,
насильства, збігу тяжких обставини.
47. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості
представника однієї сторони з другою стороною.
48. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування.
49. Правові наслідки вчинення правочину особою, яка не усвідомлювала значення своїх
дій та (або) не могла керувати ними.
50. Поняття та види представництва.
51. Довіреність. Форма, строк, види довіреності.
52. Припинення представництва за довіреністю.
53. Строки та терміни в цивільному праві: поняття та види
54. Позовна давність. Загальна та спеціальна позовна давність. Початок перебігу
позовної давності.
55. Переривання та зупинення перебігу позовної давності.
56. Вимоги, на які позовна давність не поширюються.
57. Поняття, ознаки та види особистих немайнових прав фізичної особи.
58. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
59. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
60. Поняття та зміст права власності.
61. Здійснення права власності.
62. Право приватної власності.
63. Право державної власності.
64. Право комунальної власності.
65. Набуття права власності за договором.
66. Набуття права власності на новостворене майно.
67. Набуття права власності на безхазяйну річ, знахідку, скарб.
68. Набувальна давність.
69. Припинення права власності.
70. Право спільної часткової власності.
71. Переважне право купівлі частки у спільній частковій власності.
72. Право спільної сумісної власності.
73. Самочинне будівництво. Поняття, правові наслідки здійснення самочинного
будівництва.
74. Способи захисту права власності.
75. Віндикація та її межі. Розрахунки при віндикації.

76. Негаторний позов.
77. Визнання права власності як спосіб захисту.
78. Зобов’язально-правові способи захисту права власності.
права автора.
79. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
80. Авторське право: поняття, об’єкти та суб’єкти.
81. Виникнення та зміст авторського права.
82. Суміжні права: об’єкти, суб’єкти, підстави виникнення та зміст.
83. Винахід і корисна модель як об’єкти права інтелектуальної власності. Умови
патентоспроможності винаходу і корисної моделі.
84. Промисловий зразок як об’єкт права інтелектуальної власності.
85. Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок.
86. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.
87. Зобов’язання: поняття, види, підстави виникнення
88. Суб’єкти зобов’язання. Множинність сторін у зобов’язанні.
89. Способи, строки та місце виконання зобов’язання.
90. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання.
91. Порука. Права поручителя. Припинення поруки.
92. Гарантія. Незалежність гарантії. Права та обов’язки гаранта. Припинення гарантії.
93. Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання.
94. Поняття та види застави.
95. Іпотека. Форма договору про іпотеку. Права та обов’язки іпотекодавця та
іпотекодержателя.
96. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання.
97. Припинення зобов’язання.
98. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.
99. Форми цивільно-правової відповідальності.
100. Умови цивільно-правової відповідальності.

