ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для підготовки до модуля

1. Поняття “фізична особа” і його співвідношення із поняттями ”особа”, ”громадянин”.
2. Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття, моменти виникнення та припинення, обсяг.
3. Поняття цивільної дієздатності фізичних осіб:
4. Часткова цивільна дієздатність.
5. Неповна цивільна дієздатність.
6. Повна цивільна дієздатність. Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі;
7. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки;
8. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
9. Ім’я та місце проживання фізичної особи.
10. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
11. Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові наслідки.
12. Опіка та піклування.
13. Поняття та ознаки юридичної особи. 
14. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України.
15. Порядок створення юридичних осіб. Державна реєстрація. Установчі документи.
16. Засоби індивідуалізації юридичних осіб.
17. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
18. Органи юридичної особи. 
19. Філії та представництва юридичної особи.
20. Припинення юридичних осіб: поняття, форми, підстави. 
21. Ліквідація юридичної особи: поняття, підстави, порядок.
22. Реорганізація юридичної особи: поняття, способи, підстави, порядок.
23. Загальні положення щодо правового статусу господарських товариств.
24. Учасники господарських товариств, їх правовий статус.
25. Повні товариства.
26. Командитні товариства.
27. Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю;
28. Акціонерні товариства.
29. Кооперативи як юридичні особи. 
30. Виробничий кооператив.
31. Споживчі та обслуговуючі кооперативи. 
32. Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи.
33. Благодійні організації як юридичні особи.
34. Об’єкти цивільних правовідносин: поняття й види. 
35. Оборотоздатність об’єктів цивільних правовідносин. 
36. Поняття і юридична класифікація речей. 
37. Майно. Майнові права.
38. Підприємство як єдиний майновий комплекс.
39. Гроші та валютні цінності як різновид речей. Особливості їх правового режиму. 
40. Цінні папери: поняття, групи, види, особливості правового режиму. 
41. Акція як цінний папір.
42. Облігація як цінний папір.
43. Вексель як цінний папір.
44. Іпотечні цінні папери.
45. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.
46. Інформація як об’єкт цивільних прав.
47. Поняття правочину, його місце в системі юридичних фактів.
48. Види правочинів.
49. Умови дійсності правочину.
50. Форма правочину.
51. Зміст правочину та його тлумачення.
52. Недійсні правочини та їх види. 
53. Загальні та спеціальні правові наслідки недійсності правочину.
54. Недійсність правочинів, зміст яких суперечить актам законодавства та моральним засадам суспільства. 
55. Недійсність правочинів, що порушують публічний порядок, та вчинених з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства.
56. Правові наслідки вчинення правочинів з порушенням вимог щодо обсягу дієздатності їх сторін.
57. Недійсність правочинів з дефектами волі.
58. Правові наслідки недотримання форми правочину.
59. Фіктивні та удавані правочини.
60. Момент, з якого правочин визнається недійсним.


