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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

(І семестр) 

 

Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 

Цивільні правовідносини 

 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. Місце 

цивільного права в системі галузей права. 

2. Метод цивільно-правового регулювання. 

3. Принципи цивільного права. 

4. Система цивільного права. 

5. Загальна характеристика джерел цивільного права. 

6. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. 

7. Договір як джерело цивільного права, акти цивільного законодавства і договір. 

8. Цивільно-правові норми: поняття, види. 

9. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм 

цивільного права. 

10. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. 

11. Цивільне право як навчальна дисципліна. 

12. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 

13. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного правовідношення. 

14. Суб’єкти цивільних правовідносин. 

15. Об’єкти цивільних правовідносин. 

16. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних прав та 

обов’язків. 

17. Види цивільних правовідносин. 

18. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

19. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 

20. Ім’я, місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. 

21. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 

22. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення підприємницької 

діяльності фізичною особою. 

23. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. 

24. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи 

недієздатною. Опіка та піклування. 

25. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою та оголошення її померлою. 

26. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх класифікація. 

27. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної 

особи. 

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

29. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 

30. Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових прав. 

31. Поняття й ознаки юридичної особи. 



32. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. 

33. Види (форми) юридичних осіб. 

34. Загальна характеристика підприємницьких товариств. 

35. Юридичні особи приватного та публічного права. Загальна характеристика 

непідприємницьких товариств. 

36. Філії та представництва юридичних осіб. 

37. Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення юридичних 

осіб, їх реорганізація та ліквідація. 

38. Правові форми участі держави, територіальних громад у цивільних відносинах. 

39. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 

40. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та класифікація речей. 

41. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Грошові 

кошти. 

42. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 

43. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

44. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. 

45. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. 

46. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 

47. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності; 

48. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова 

відповідальність без наявності вини, звільнення від відповідальності. 

49. Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових строків та 

термінів. 

50. Поняття, значення і види дії позовної давності, її перебіг та обчислення. 

51. Початок перебігу строків позовної давності. Зупинення перебігу строків 

позовної давності. Перерив строку позовної давності. 

52. Поняття, ознаки та види правочинів. 

53. Форми правочинів. 

54. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності правочину. 

55. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація правочину. 

56. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної 

обставини (відкладальна, скасувальна обставина). 

57. Тлумачення змісту правочину. 

58. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні 

правочину. 

59. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності 

правочину, його частини. 

60. Окремі види недійсних правочинів. 

61. Поняття, підстави та види представництва. 

62. Правовідносини представництва, передоручення. 

63. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки вчинення 

правочину представником. 

64. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 

 

 



Модуль 2. Право власності та інші речові права 

65. Поняття власності. Право власності та його місце в системі речових прав. 

66. Об’єктивне та суб’єктивне право власності. Зміст права власності. 

67. Суб’єкти та об’єкти трава власності. 

68. Види та форми власності і Україні. 

69. Право спільної власності. 

70. Загальні засади здійснення права власності. 

71. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби 

здійснення права власності. 

72. Загальні положення про набуття права власності. 

73. Первісні (первинні) способи набуття права власності, загальні та спеціальні 

підстави набуття права власності. 

74. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 

75. Момент набуття права власності. 

76. Підстави припинення права власності. 

77. Поняття та види інших речових прав, їх ознаки. Речові права на чуже майно. 

78. Сервітути. 

79. Емфітевзис та суперфіцій. 

80. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право володіння 

чужим майном. 

81. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-правових засобів 

захисту права власності. 

82. Віндикаційний позов. 

83. Негаторний позов. 

84. Визнання права власності. 

85. Поняття та види інтелектуальної власності. 

86. Право інтелектуальної власності та його відношення до речового права. 

87. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності. 

88. Зміст права інтелектуальної власності. 

89. Здійснення права інтелектуальної власності. 

90. Захист права інтелектуальної власності. 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ) 

(2 семестр) 
 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. Місце 
цивільного права в системі галузей права. 

2. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права. 
3. Система цивільного права. 
4. Загальна характеристика джерел цивільного права. Дія актів цивільного 

законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. 
5. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм 

цивільного права. Договір як джерело цивільного права, акти цивільного 
законодавства і договір. 

6. Цивільно-правові норми: поняття, види. 
7. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. Становлення 

цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 
8. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 

правовідношення. 
9. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин. 
10. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних прав та 

обов’язків. 
11. Види цивільних правовідносин. 
12. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 
13. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. Ім’я, місце 

проживання фізичної особи та їх цивільно-правове значення. 
14. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 
15. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення 

підприємницької діяльності фізичною особою. Цивільно-правова 
відповідальність фізичної особи-підприємця. 

16. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи 
недієздатною. Опіка та піклування. 

17. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою та оголошення її померлою. 

18. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх 
класифікація. 

19. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної 
особи. 

20. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 
21. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. Загальна 

характеристика способів захисту особистих немайнових прав. 
22. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного права та юридичні 

особи публічного права. 
23. Види (форми) юридичних осіб. 
24. Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення юридичних 

осіб, їх реорганізація та ліквідація. 
25. Правові форми участі держави, територіальних громад у цивільних 

відносинах. 
26. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. 

Поняття та класифікація речей. 



27. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Грошові 
кошти. 

28. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. Нематеріальні блага як об’єкти 
цивільних прав. 

29. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Межі 
здійснення цивільних прав. Зловживання правом. 

30. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 
31. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Підстави та 

умови цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність 
без наявності вини, звільнення від відповідальності. 

32. Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових строків та 
термінів. Поняття, значення і види дії позовної давності, її перебіг та 
обчислення. 

33. Поняття, ознаки та види правочинів. Форми правочинів. 
34. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності правочину. 
35. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація правочину. 

Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної 
обставини (відкладальна, скасувальна обставина). 

36. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні 
правочину. Тлумачення змісту правочину. 

37. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності 
правочину, його частини. Окремі види недійсних правочинів. 

38. Поняття, підстави та види представництва. Правовідносини представництва, 
передоручення. 

39. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки вчинення 
правочину представником. 

40. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 
41. Поняття власності. Право власності та його місце в системі речових прав. 
42. Об’єктивне та суб’єктивне право власності. Зміст права власності. 
43. Суб’єкти та об’єкти трава власності. Види та форми власності і Україні. 
44. Право спільної власності. 
45. Загальні засади здійснення права власності. Право господарського відання і 

право оперативного управління як засоби здійснення права власності. 
46. Загальні положення про набуття права власності. Момент набуття права 

власності. 
47. Первісні (первинні) способи набуття права власності, загальні та спеціальні 

підстави набуття права власності. 
48. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 
49. Підстави припинення права власності. 
50. Поняття та види інших речових прав, їх ознаки. Речові права на чуже майно. 

Сервітут. 
51. Емфітевзис та суперфіцій. 
52. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право володіння 

чужим майном. 
53. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-правових засобів 

захисту права власності. Визнання права власності. 
54. Віндикаційний позов. Негаторний позов. 
55. Поняття та види інтелектуальної власності. 
56. Право інтелектуальної власності та його відношення до речового права. 
57. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності. 



58. Зміст права інтелектуальної власності. 
59. Здійснення права інтелектуальної власності. 
60. Захист права інтелектуальної власності. 
61. Поняття та види зобов’язань, система зобов’язального права. 
62. Підстави виникнення зобов’язань. Елементи зобов’язань. Множинність 

сторін, її види. 
63. Зміна зобов’язання. Заміна сторін у зобов’язанні. 
64. Поняття договору в цивільному праві. Класифікація договорів. 
65. Зміст та форма договору. 
66. Поняття та стадії укладення договору. 
67. Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. 
68. Загальна характеристика підстав (способів) припинення зобов’язань. 
69. Підстави та порядок припинення договору. 
70. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
71. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання 

зобов’язань, їх ознаки, види. Притримання. 
72. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 
73. Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання. 
74. Завдаток: поняття, функції, співвідношення з авансом. Застава: поняття, види, 

підстави виникнення. 
75. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 
76. Договір дарування: поняття, ознаки, види, сфера застосування. 
77. Договір ренти. Договір довічного утримання. 
78. Загальна характеристика договору найму (оренди). 
79. Договір прокату. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 
80. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму будівлі або іншої 

капітальної споруди. 
81. Договір лізингу та його види. Договір позички. 
82. Поняття договору найму (оренди) житла та його види, підстави укладання та 

припинення. Правове становище сторін. 
83. Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна характеристика 

договору підряду. 
84. Договір побутового підряду. 
85. Договір будівельного підряду. 
86. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 
87. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. 
88. Поняття та види послуг. Загальна характеристика договору про надання 

послуг. Класифікація договорів про надання послуг. 
89. Зміст договору про надання послуг та його виконання. Відповідальність 

виконавця за порушення договору про надання послуг. Розірвання договору 
про надання послуг. 

90. Договір доручення. Агентський договір. 
91. Договір комісії. Договір консигнації. 
92. Договір управління майном. 
93. Договір перевезення та його види. Характеристика окремих видів договорів 

перевезення. 
94. Договір транспортного експедирування. 
95. Договір зберігання та його види. 



96. Договір позики. Поняття та загальна характеристика кредитного договору, 
його елементи, права та обов’язки сторін. 

97. Договір банківського рахунку. Поняття та загальна характеристика договору 
банківського вкладу (депозиту), права та обов’язки сторін. 

98. Договір факторингу. 
99. Зобов’язання з розрахунків. 
100. Страхові зобов’язання. Договір страхування. 
101. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності, їх види, вимоги до форми. 
102. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття, 

види. Ліцензійний договір. 
103. Договір про передання виключних майнових прав ІВ, договір про створення 

за замовленням і використання об’єкта ІВ, інші договори. Договір про 
передачу «ноу-хау». 

104. Договір комерційної концесії. 
105. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства. 
106. Засновницький договір. 
107. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами 

конкурсу. 
108. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 

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

або юридичної особи. 
110. Загальні положення про відшкодування шкоди. Способи відшкодування 

шкоди, завданої майну потерпілого. 
111. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування шкоди. 

Врахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної особи, 
яка завдала шкоду при вирішенні питання про відшкодування шкоди. 

112. Характеристика окремих форм відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди, 
заподіяної малолітньою, неповнолітньою, недієздатною, обмежено 
дієздатною особою. 

113. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я, 
або смертю. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
недоліків товарів, робіт чи послуг. 

114. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 
115. Поняття та правова характеристика зобов’язання із набуття чи збереження 

майна без достатньої правової підстави. Відшкодування доходів від 
безпідставно набутого майна і витрат на його утримання. 

116. Загальні положення про спадкування. 
117. Спадкування з заповітом. 
118. Спадкування за законом. 
119. Здійснення права на спадкування. 
120. Спадковий договір. 


