
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК (4 триместр) 
 

1. Поняття, предмет і метод цивільного права. 
2. Принципи, система та функції цивільного права. 
3. Цивільне право у системі галузей права України. 
4. Поняття і система цивільного законодавства. 
5. Підзаконні нормативні акти у сфері цивільного права та умови їх дійсності. Нормативно-правові акти Союзу РСР 
та Української РСР як джерела цивільного права. 

6. Значення актів Конституційного Суду України, вищих судових органів і судової практики у вітчизняній та у 
закордонних правових системах. 

7. Дія цивільного законодавства у часі. Офіційне опублікування та набуття чинності нормативним актом. Зворотна 
сила цивільного закону. 

8. Поняття цивільного законодавства. Дія цивільних законів у просторі та по колу осіб. 
9. Прогалини у цивільному законодавстві. Аналогія закону і аналогія права у цивільно-правових відносинах. 
10. Наука цивільного права як одна з галузей правознавства. Основні етапи історичного розвитку вітчизняної 
цивілістики. 

11. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. 
12. Поняття та загальна характеристика цивільних правовідносин. 
13. Класифікація та структура цивільних правовідносин. 
14. Фізична особа як суб'єкт цивільного права. Ознаки, що індивідуалізують фізичну особу. Правоздатність фізичної 
особи та її зміст. 

15. Дієздатність фізичної особи.  
16. Підстави, порядок і наслідки обмеження громадянина у дієздатності. 
17. Визнання громадянина недієздатним. 
18. Визнання громадянина безвісно відсутнім. 
19. Підстави, порядок та наслідки оголошення громадянина померлим. Наслідки явки громадянина, оголошеного 
померлим. 

20. Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. 
21. Порядок і способи створення юридичних осіб. Установчі документи. Державна реєстрація юридичних осіб та її 
правове значення. 

22. Класифікація юридичних осіб. 
23. Поняття, види та правовий статус підприємств. 
24. Поняття та види господарських товариств. Їх створення та припинення. 
25. Види некомерційних юридичних осіб, їх виникнення. 
26. Релігійні організації як юридичні особи. 
27. Благодійні фонди як юридичні особи. 
28. Поняття, створення, припинення та майно кредитної спілки. 
29. Підстави, порядок та наслідки припинення юридичних осіб. 
30. Неспроможність (банкрутство) юридичних осіб. 
31. Поняття, зміст і особливості цивільної правосуб'єктності публічно-правових утворень. 
32. Випадки і порядок участі публічно-правових утворень у цивільних правовідносинах. 
33. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. 
34. Речі як об’єкти цивільних правовідносин. Майно. 
35. Класифікація речей за цивільним правом України та її значення. 
36. Поняття та основні ознаки цінних паперів як об'єктів цивільних правовідносин. 
37. Види цінних паперів. 
38. Дії, послуги, інформація як об’єкти цивільних правовідносин.  
39. Поняття особистих немайнових прав. Їх особливості як об'єктів цивільних правовідносин. 
40. Особисті немайнові права, які формують індивідуальність особи. 
41. Особисті немайнові права, які забезпечують автономність людини у суспільстві. 
42. Особисті немайнові права, що забезпечують фізичний добробут особи. 
43. Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій. 
44. Юридичні факти та їх класифікація. Юридичний склад. 
45. Поняття та види угод (правочинів). 
46. Форма угод. Наслідки недотримання форми угоди. 
47. Поняття та підстави недійсності угод. Нікчемні та заперечні угоди. 
48. Правові наслідки недійсності угод. Недійсність частини угоди. 
49. Поняття та способи здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання суб'єктивних цивільних обов'язків. 
50. Межі здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття, форми і правові наслідки зловживання правом. 
51. Поняття та види представництва. Повноваження представника. 
52. Поняття та форма довіреності. Види і строк довіреності. 
53. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноваження і його цивільно-правові наслідки. 
54. Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав. 
55. Система органів, які здійснюють захист цивільних прав. 
56. Судовий захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. 
57. Поняття і види цивільних строків. Порядок обчислення строків у цивільному праві. Початок і закінчення перебігу 
строку. 

58. Позовна давність та її строки. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 
59. Зупинення перебігу строків позовної давності (поняття, підстави, наслідки). 
60. Перерив перебігу строків позовної давності (поняття, підстави, наслідки). 


