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2017-2018 навчальний рік
1. Предмет і метод цивільного права.
2. Принципи та функції цивільного права.
3. Джерела цивільного права.
4. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин.
5. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.
6. Поняття фізичної особи. Фізична особа – підприємець.
7. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною.
8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.
9. Поняття, ознаки, правоздатність та дієздатність юридичної особи.
10. Організаційно-правові форми юридичних осіб.
11. Створення та припинення юридичних осіб. Установчі документи юридичних осіб.
12. Загальна характеристика та види підприємницьких товариств.
13. Загальна характеристика та види непідприємницьких товариств.
14. Поняття та види об’єктів цивільних прав.
15. Речі як об’єкти цивільних прав, їх види.
16. Цінні папери як об’єкти цивільних прав (поняття, види, групи).
17. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.
18. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для
чинності правочину.
19. Форма правочину та правові наслідки її недодержання.
20. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину.
21. Загальна характеристика оспорюваних та нікчемних правочинів.
22. Поняття та види представництва. Представництво за довіреністю.
23. Здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.
24. Захист цивільних прав та інтересів (юрисдикційна та неюрисдикційна форми).
25. Цивільно-правова відповідальність (поняття, умови, форми та види).
26. Поняття та види строків і термінів. Порядок обчислення строків.
27. Позовна давність (поняття, види). Початок перебігу позовної давності та наслідки її
спливу. Зупинення і переривання перебігу позовної давності.
28. Право власності (поняття, суб’єкти та об’єкти). Зміст права власності. Здійснення та
обмеження права власності.
29. Підстави припинення права власності.
30. Загальна характеристика, види права спільної власності та її припинення.
31. Цивільно-правові засоби захисту права власності.
32. Загальна характеристика та види речових прав на чуже майно.
33. Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Відкриття спадщини (час і місце).
34. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.
35. Заповіт. Права заповідача. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя.
36. Виконання заповіту.
37. Спадкування за законом.
38. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Відумерлість спадщини.
39. Спадковий договір.
40. Загальна характеристика права інтелектуальної власності (поняття, суб’єкти та об’єкти).
41. Загальна характеристика авторського права (поняття, суб’єкти та об’єкти).
42. Особисті немайнові та майнові права авторів. Строки чинності майнових авторських
прав, правові
наслідки їх спливу.
43. Загальна характеристика суміжних прав (поняття, суб’єкти та об’єкти).
44. Загальна характеристика патентного права (поняття, суб’єкти та об’єкти).
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45. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування і торговельну марку.
46. Захист прав інтелектуальної власності судом.
47. Поняття та види зобов’язань у цивільному праві. Підстави виникнення зобов’язань.
48. Поняття та принципи (загальні умови) виконання зобов’язань.
49. Забезпечення виконання зобов’язання. Поняття та види.
50. Неустойка та порука, як види забезпечення виконання зобов’язання.
51. Застава та притримання як види забезпечення виконання зобов’язання.
52. Правові наслідки порушення зобов’язання.
53. Відповідальність за порушення зобов’язання.
54. Цивільно-правовий договір (поняття, види, значення).
55. Зміст та стадії укладення цивільно-правового договору. Форма договору.
56. Зміна та розірвання договору.
57. Загальна характеристика та види договору купівлі-продажу.
58. Договір дарування.
59. Договір довічного утримання (догляду).
60. Договір найму (оренди) та його види.
61. Договір найму (оренди) транспортного засобу.
62. Договір найму (оренди) житла. Оренда житла з викупом.
63. Договір позички.
64. Договір побутового підряду.
65. Договір будівельного підряду.
66. Договір перевезення. Система транспортних договорів.
67. Договір транспортного експедирування.
68. Договір складського зберігання.
69. Спеціальні види зберігання.
70. Договір доручення. Договір комісії.
71. Договір управління майном.
72. Договір страхування.
73. Договір банківського вкладу. Договір позики. Кредитний договір.
74. Договір банківського рахунка.
75. Договір факторингу.
76. Поняття, форми та види розрахунків.
77. Ліцензійний договір .
78. Договір комерційної концесії.
79. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства.
80. Зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки винагороди (за результатами
конкурсу, без оголошення
конкурсу).
81. Зобов’язання, що виникають з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її
доручення.
82. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, а
також у зв'язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи.
83. Загальна характеристика зобов’язань, що виникають внаслідок завдання шкоди.
84. Поняття моральної шкоди. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.
85. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної
Республіки Крим або органом місцевого самоврядування (їх посадовою або службовою
особою).
86. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,
прокуратури або суду.
87. Відшкодування шкоди, завданої однією або кількома особами, які не досягли повноліття.
88. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
89. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
90. Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

