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1. Предмет і метод цивільного права.  

2. Цивільне законодавство України: поняття, структура. Дія актів цивільного  

законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів.  

3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види.  

4. Цивільна правоздатність фізичної особи.  

5. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види.  

6. Повна цивільна дієздатність фізичної особи. Надання повної цивільної  

дієздатності.  

7. Часткова і неповна цивільна дієздатність фізичної особи.  

8. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.  

9. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові  

наслідки.  

10. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові  

наслідки.  

11. Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові  

наслідки.  

12. Поняття юридичної особи. Створення юридичної особи.  

13. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб.  

14. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи.  

15. Господарські товариства як юридичні особи  

16. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей.  

17. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.  

18. Поняття і види правочинів.  

19. Форми правочинів.  

20. Умови дійсності правочину.  

21. Види недійсних правочинів.  



22. Правові наслідки недійсності правочину.  

23. Поняття та види представництва.  

24. Поняття, види та форма довіреності.  

25. Позовна давність: поняття та види. Початок перебігу позовної давності.  

26. Переривання та зупинення позовної давності. Правові наслідки спливу  

позовної давності.  

27. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної  

особи.  

28. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.  

29. Поняття та зміст права власності.  

30. Суб’єкти права власності. Здійснення права власності. Ризик випадкового  

знищення та випадкового пошкодження речі.  

31. Набуття права власності на новостворене майно та перероблену річ.  

32. Знахідка як підстава набуття права власності.  

33. Скарб як підстава набуття права власності.  

34. Набувальна давність. 

35. Припинення права власності. 

36. Право спільної часткової власності.  

37. Право спільної сумісної власності.  

38. Віндикація як спосіб захисту права власності.  

39. Негаторний позов як спосіб захисту права власності.  

40. Об’єкти та суб’єкти авторського права.  

41. Виникнення та зміст авторських прав.  

42. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.  

43. Поняття, об’єкти та умови патентоздатності винаходів (корисних моделей).  

44. Поняття, об’єкти та умови патентоздатності промислового зразка.  

45. Права, що випливають з патенту на винахід, корисну модель, промисловий  

зразок.  

46. Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності.  

47. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.  

48. Поняття, види та система зобов’язань.  



49. Елементи зобов’язання.  

50. Сторони у зобов’язанні. Заміна сторін у зобов’язанні.  

51. Принципи виконання зобов’язань.  

52. Суб’єкти виконання зобов’язань.  

53. Строк (термін), місце і спосіб виконання зобов’язання.  

54. Припинення зобов’язань.  

55. Неустойка та її види.  

56. Порука та гарантія як види забезпечення виконання зобов’язань.  

57. Застава: поняття, види, підстави виникнення, предмет.  

58. Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язань. Відмінність від авансу.  

59. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.  

60. Умови цивільно-правової відповідальності.  

61. Поняття та види договорів.  

62. Попередній договір. Публічний договір та договір приєднання.  

63. Укладення договору.  

64. Договір купівлі-продажу: поняття, ознаки, форма, зміст.  

65. Договір роздрібної купівлі-продажу.  

66. Договір поставки.  

67. Договір дарування.  

68. Договір довічного утримання (догляду).  

69. Поняття та зміст договору найму (оренди).  

70. Договір прокату.  

71. Договір фінансового лізингу.  

72. Договір найму житла.  

73. Договір позички.  

74. Договір підряду.  

75. Договір побутового підряду.  

76. Договір будівельного підряду.  

77. Договір перевезення пасажира і багажу.  

78. Договір перевезення вантажу.  

79. Договір транспортного експедирування.  



80. Договір зберігання: поняття, зміст, форма. 

81. Зберігання на товарному складі. 

82. Договір страхування.  

83. Договір доручення.  

84. Договір позики.  

85. Кредитний договір.  

86. Договір банківського вкладу.  

87. Договір банківського рахунка.  

88. Договір про спільну діяльність.  

89. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди.  

90. Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної  

або юридичної особи.  

91. Зобов’язання із відшкодування шкоди, його елементи та підстави (умови)  

виникнення. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.  

92. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи  

бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури чи суду.  

93. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою.  

94. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.  

95. Спадщина: склад, час та місце її відкриття.  

96. Спадкоємці. Усунення від права на спадкування.  

97. Спадкування за заповітом.  

98. Спадкування за законом.  

99. Здійснення права на спадкування.  

100. Спадковий договір.  

  

  

  

Завідувач кафедри  

цивільного права та процесу проф. Коссак В.М. 


