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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

З ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО" 
 
 

1. Предмет, метод та принципи цивільного права. 
2. Система та функції цивільного права. 
3. Поняття та зміст цивільних правовідносин. 
4. Види цивільних правовідносин. 
5. Юридичні факти. 
6. Правоздатність та дієздатність фізичної особи. 
7. Визнання фізичної особи  безвісно  відсутньою. Оголошення  фізичної особи 

померлою. 
8. Поняття та ознаки юридичної особи. 
9. Види юридичних осіб. 
10. Держава та територіальні громади, як суб'єкти цивільних правовідносин. 
11. Поняття та види об'єктів цивільних прав. 
12. Поняття та класифікація речей у цивільному праві. 
13. Результати робіт, гроші та цінні папери, як об'єкти цивільних прав. 
14. Поняття правочину. 
15. Умови дійсності правочину. Форма та правові наслідки порушення форми 

правочину.  
16. Нікчемні, оспорювані  правочини.  Правові  наслідки  визнання правочину 

недійсним.  
17. Представництво. 
18. Довіреність, її види, форма та строк дії.  
19. Поняття та види строків у цивільному праві.  
20. Поняття та види строків позовної давності. Початок, зупинення, 

переривання та поновлювання перебігу позовної давності. 
21. Поняття, форми, види та умови цивільно-правової відповідальності. 
22. Особисті немайнові права та їх види. 
23. Поняття та зміст права власності.  Підстави набуття та припинення  права 

власності. 
24. Право приватної власності фізичних осіб. 
25. Право приватної власності юридичних осіб. 
26. Право державної та комунальної власності.  
27. Право спільної власності.  
28. Поняття та види речових прав. 
29. Засоби захисту права власності та інших речових прав.  
30. Поняття, час, місце відкриття спадщини.  
31. Види спадкування. 



32. Секретний заповіт. Спадковий договір. Обов'язкова частка у спадщині. 
33. Усунення від спадщини. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини. 
34. Поняття та види цивільно-правових зобов'язань. 
35. Підстави виникнення та припинення зобов'язань. 
36. Види забезпечення виконання зобов'язань. 
37. Поняття, зміст, форма договорів, їх класифікація. 
38. Порядок укладання, зміна та розірвання договору. 
39. Договір купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. 
40. Договір поставки. 
41. Договір міни. Договір дарування. 
42. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду). 
43. Договір найму(оренди). Договір лізингу. 
44. Договір найму(оренди) житла. 
45. Договір позички. 
46. Договір підряду. Побутовий та будівельний підряд. 
47. Договір підряду на проведення  проектних та пошукових робіт. Договір  на 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських або 
технологічних робіт. 

48. Транспортні договори. Поняття та види перевезень. 
49. Договір перевезення вантажу. 
50. Договір перевезення пасажирів та багажу. 
51. Договір зберігання. Договір охорони. 
52. Договір страхування. 
53. Договір майнового страхування. 
54. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. 
55. Договір позики. Кредитний договір. 
56. Договір банківського вкладу. Договір банківського розрахунку. 
57. Договір факторингу. Договір комерційної концесії. 
58. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка 

нагороди за результатами конкурсу. 
59. Рятування життя та здоров'я фізичної особи, майна фізичної або юридичної 

особи. 
60. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади, або 

органами місцевого   самоврядування.   Відшкодування   шкоди,   завданої   
незаконними діями органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури, 
або суду. 

61. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою, малолітньою, 
недієздатною, чи обмежено дієздатною особою, та особою, яка не 
усвідомлювала своїх дій, та не могла керувати ними. 

62. Відшкодування моральної шкоди. 
63. Поняття та об'єкти права інтелектуальної власності. 
64. Авторське та суміжні права. 
65. Патентне право. 
66. Захист об'єктів права інтелектуальної власності. 
67. Поняття, предмет і метод сімейного права. 
68. Основні принципи сімейного права. 



69. Джерела сімейного права. 
70. Поняття, види сімейних правовідносин. 
71. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. 
72. Захист сімейних прав та інтересів. Строки в сімейному праві. 
73. Поняття   шлюбу.   Умови   укладання   шлюбу.   Порядок   вступу   до 

шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. 
74. Недійсність шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. 
75. Особисті немайнові правовідносини подружжя та їх види. 
76. Майнові правовідносини подружжя. Правовий режим роздільною та 

спільного майна подружжя. Поділ спільного майна. 
77. Договірний режим майна. Шлюбний договір. 
78. Права та обов'язки подружжя щодо утримання. 
79. Поняття та підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу, внаслідок 

його розірвання, його правові наслідки. 
80. Режим окремого проживання подружжя. 
81. Підстави виникнення прав і обов'язків батьків та дітей. 
82. Визнання походження дитини. 
83. Оспорювання батьківства, материнства. 
84. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. 
85. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. 
86. Утримання дитини батьками. 
87. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами.  
88. Утримання батьків повнолітньою дитиною. 
89. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів. 
90. Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів. 
91. Поняття, умови, порядок та правові наслідки усиновлення. 
92. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення. 
93. Поняття та значення опіки та піклування над дітьми. 
94. Встановлення опіки та піклування над дітьми. 
95. Права дитини, над якою встановлюється  опіка  або  піклування.   Права та 

обов'язки опікунів та піклувальників.  
96. Припинення    опіки    та    піклування    над   дітьми.    Звільнення   опікунів   

та піклувальників дитини від їх обов'язків. 
97. Поняття патронату над дітьми. 
98. Підстави   виникнення   та   припинення   патронату   над   дітьми.   Договір 

про патронат. 
99. Припинення патронату над дітьми. 

 
Укладач        В.Л.Шевчук 
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