
Орієнтовний перелік питань 

Для атестації здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 

 

Навчальна дисципліна «цивільне право» 

 

1. Поняття, предмет і метод цивільного права України. 

2. Цивільне законодавство: поняття, система, аналогія закону, аналогія 

права. 

3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види, підстави 

виникнення. 

4. Цивільна правоздатність фізичної особи. Обмеження правоздатності. 

5. Поняття та види цивільної дієздатної фізичної особи. 

6. Обмеження дієздатності. Підстави, порядок і правові наслідки. 

7. Визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки. 

8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Правові наслідки. 

9. Оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки. 

10. Опіка та піклування в цивільному праві. 

11. Поняття та ознаки юридичної особи. 

12. Порядок створення юридичної особи. 

13. Поняття та види господарських товариств. 

14. Припинення юридичної особи. 

15. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 

16. Класифікація речей у цивільному праві. 

17. Поняття та види правочинів. 

18. Умови дійсності правочинів. 

19. Правові наслідки недодержання форми правочину. 

20. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності 

правочинів. 

21. Способи захисту цивільних прав та інтересів. 

22. Представництво: поняття та види. 

23. Довіреність: поняття, види, форма. 

24. Підстави припинення довіреності. 

25. Позовна давність: поняття, види, початок перебігу. 

26. Зупинення та переривання перебігу позовної давності. Вимоги, на які 

позовна давність не поширюється. 

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. Суб’єкти права власності. 

30. Підстави набуття права власності. 

31. Підстави припинення права власності. 

32. Поняття та види права спільної власності. 



33. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. 

34. Сервітут: поняття, підстави встановлення та припинення. 

35. Поняття та види засобів захисту права власності. 

36. Віндикаційний позов як засіб захисту права  власності. 

37. Негаторний позов як засіб захисту права власності. 

38. Поняття та види права інтелектуальної власності. 

39. Суб’єкти та об’єкти авторського права і суміжних прав. 

40. Особисті немайнові та майнові права автора. 

41. Поняття та склад спадщини. 

42. Час і місце відкриття спадщини. 

43. Усунення від права на спадкування. 

44. Спадкування за заповітом. Форма заповіту. 

45. Визнання заповіту недійсним: підстави та правові наслідки. 

46. Право на обов’язкову частку у спадщині та підстави її зменшення. 

47. Підстави спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. 

48. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія. 

49. Прийняття та відмова від спадщини. 

50. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань. 

51. Сторони у зобов’язанні. Відступлення права вимоги та заміна боржника 

у зобов’язаннях. 

52. Виконання зобов’язань. 

53. Підстави припинення зобов’язань. 

54. Поняття та види неустойки. 

55. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов’язання. 

56. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

57. Поняття та види застави. 

58. Цивільно-правова відповідальність: поняття та види. 

59. Умови цивільно-правової відповідальності. 

60. Обставини, що звільняють від відповідальності у цивільному праві. 

61. Цивільно-правовий договір: поняття, істотні умови. 

62. Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів. 

63. Класифікація цивільно-правових договорів. 

64. Договір купівлі-продажу: поняття та юридична характеристика. 

65. Істотні умови договору купівлі-продажу. 

66. Права покупця у разі придбання товару неналежної якості. 

67. Права покупця щодо обміну товару належної якості. 

68. Обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. 

69. Договір поставки: поняття та юридична характеристика. 

70. Договір дарування. Пожертва. 

71. Договір довічного утримання (догляду). 

72. Договір найму (оренди): поняття, загальна характеристика, види. 

73. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди). 

74. Договір прокату. 



75. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Загальна характеристика. 

76. Договір найму (оренди) житла: поняття та юридична характеристика. 

77. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди) житла. 

78. Договір позички. 

79. Договір підряду: поняття та юридична характеристика. 

80. Договір перевезення вантажу: поняття та юридична характеристика. 

Види перевезень. 

81. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів. 

82. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату, нестачу, 

псування та пошкодження вантажу. 

83. Договір перевезення пасажирів і багажу. 

84. Договір зберігання: поняття, види та юридична характеристика. 

85. Обов’язки сторін за договором зберігання. 

86. Відповідальність зберігача за договором зберігання. 

87. Договір страхування: поняття та юридична характеристика. 

88. Обов’язки сторін за договором страхування. 

89. Підстави для відмови страховика від здійснення страхової виплати. 

90. Договір доручення. 

91. Договір комісії. 

92. Договір позики. 

93. Кредитний договір. 

94. Договір банківського вкладу. 

95. Поняття та види недоговірних зобов’язань. 

96. Моральна шкода та обставини, що впливають на її розмір. 

97. Зобов’язання, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди. 

98. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на 

самозахист, у стані крайньої необхідності. 

99. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми та неповнолітніми 

особами. 

100. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою, 

фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, фізичною особою, яка 

не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 

101. Умови та підстави відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями або бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

102. Поняття та ознаки джерел підвищеної небезпеки. 

103. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

104. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я. 

105. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 


