
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА АТЕСТАЦІЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС» 

(для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 081 Право) 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО  

 

1. Цивільне право в системі українського права: поняття, предмет, метод, 

принципи та джерела правового регулювання. 

2. Поняття та зміст цивільної правоздатності. 

3. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види та зміст. 

4. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою 

5. Підстави та порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою. 

6. Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. 

7. Поняття та види об’єктів в цивільному праві. 

8. Речі як об’єкти цивільного права. Класифікація речей. 

9. Загальна характеристика особистих немайнових прав фізичної особи. 

10. Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. 

11. Поняття і види недійсних правочинів. 

12. Представництво у цивільному праві. Види представництва. 

Довіреність. 

13. Поняття та види строків позовної давності.  

14. Поняття та умови цивільно-правової відповідальності. Форми та види 

цивільно-правової відповідальності. 

15. Поняття, ознаки та види речових прав. 

16. Поняття та зміст права власності. Підстави виникнення та припинення 

права власності. 

17. Поняття та засоби захисту права власності. 

18. Спадкове право: поняття, принципи та суб’єкти.  

19. Спадкування за заповітом. Час і місце відкриття спадщини. 

20. Заповіт. Види заповітів. 

21. Спадкування за законом. Право на обов’язкову частку спадщини. 

22. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної 

власності. Джерела права інтелектуальної власності. 

23. Поняття та підстави виникнення зобов’язань. Виконання зобов’язань.  

24. Поняття, значення та функції цивільно-правового договору. 

Класифікація договорів. 

25. Види забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

26. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. 

27. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу: поняття, істотні умови та зміст. 

28. Основні положення договору дарування. Договір про пожертву. 



29. Договір довічного утримання. 

30. Загальні положення про договір найму (оренди). 

31. Особливості договору найму (оренди) земельної ділянки. 

32. Загальна характеристика договорів, спрямованих на виконання робіт. 

33. Договір перевезення вантажу: поняття, юридична характеристика, 

істотні умови, форма та зміст. 

34. Договір перевезення пасажира та вантажу. 

35. Підстави звільнення перевізника від відповідальності у договірних 

відносинах. 

36. Загальні положення про договір зберігання. Спеціальні види 

зберігання. 

37. Договір страхування. 

38. Порівняльна характеристика договору доручення та договору комісії. 

39. Договір управління майном. 

40. Поняття, юридична характеристика, істотні умови та зміст кредитного 

договору. 

41. Договір комерційної концесії. 

42. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди. 

43. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми/неповнолітніми особами. 

44. Відшкодування моральної шкоди. 

45. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду. 

46. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою. 

47. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена. 

48. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі кримінальним 

правопорушенням 

49. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 

50. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, інщим ушкодженням 

здоров’я або смертю. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

1. Поняття та предмет цивільного процесуального права як галузі права. 

Принципи та джерела цивільного процесуального права. 

2. Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства. 

3. Поняття та система принципів цивільного судочинства. 

4. Визначення складу суду. Склад суду. 

5. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду 

(судді). 

6. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки учасників 

справи. 



7. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна 

дієздатність. 

8. Сторони у судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та 

обов’язки. 

9. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

10. Поняття і види представництва у судовому процесі. Особи, які можуть 

бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. 

11. Повноваження представника в суді. Документи, що підтверджують 

повноваження представників. 

12. Склад інших учасників судового процесу. Цивільний процесуальний 

статус інших учасників судового процесу. 

13. Поняття та види цивільної юрисдикції. 

14. Поняття доказів у судовому процесі. Види засобів доказування. 

15. Обов’язок доказування і подання доказів. Предмет доказування. 

Підстави звільнення від доказування. 

16. Поняття процесуальних строків та їх види. 

17. Поняття та види судових витрат. Розподіл судових витрат між 

сторонами. 

18. Поняття і види заходів процесуального примусу. 

19. Поняття позову. Види позовів. 

20. Підстави і види забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. 

21. Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. 

22. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без 

розгляду. 

23. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного 

провадження. 

24. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи. Вимоги, за 

якими може бути видано судовий наказ. 

25. Поняття і сутність окремого провадження. Справи, що розглядаються 

в порядку окремого провадження. 

26. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної 

інстанції. 

27. Право апеляційного оскарження. 

28. Строк на апеляційне оскарження. 

29. Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання. 

30. Відкриття апеляційного провадження. 

31. Апеляційний розгляд. 

32. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

33. Постанова суду апеляційної інстанції. 

34. Поняття та сутність касаційного провадження. Суд касаційної 

інстанції. 

35. Право касаційного оскарження. Строк касаційного оскарження. 



36. Форма і зміст касаційної скарги, порядок її подання. 

37. Відкриття касаційного провадження. 

38. Касаційний розгляд. 

39. Повноваження суду касаційної інстанції. 

40. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

41. Розгляд заяви про переглядсудового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

42. Негайне виконання судових рішень. 

43. Звернення судових рішень до виконання. 

44. Відстрочення і розстрочення виконання. Зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання. 

45. Зупинення виконання судового рішення. 

46. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

47. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що 

підлягає примусовому виконанню. 

48. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню. 

49. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової 

допомоги до іноземного суду. 

50. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів. 


