
Орієнтовний перелік питань на іспит з цивільного сімейного права 

1. Поняття цивільного права (як галузь права, система законодавства, наука про цивільне 

право, навчальна дисципліна) 

2. Премет цивільного права як галузі права 

3. Функції цивільного права. 

4. Система цивільного права. 

5. Поняття цивільного законодавства. 

6. Цивільний кодекс України – основний акт цивільного законодавства. 

7. Поняття цивільних правовідносин. 

8. Загальна характеристика суб’єктів і об’єктів цивільних правовідносин. 

9. Зміст цивільних правовідносин. 

10. Види цивільних правовідносин. 

11. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 

12. Поняття і ознаки цивільної відповідальності. 

13. Особливості цивільно-правової відповідальності 

14. Види і форми цивільної відповідальності. 

15. Підстави виникнення цивільної відповідальності. 

16. Звільнення від цивільної відповідальності. 

17. Поняття фізичної особи. 

18. Поняття цивільної правоздатності, її зміст. 

19. Поняття дієздатності фізичної особи. 

20. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною. 

21. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 

22. Фізична особа як підприємець. 

23. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. 

24. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування особи. 

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

26. Охорона немайнових прав фізичної особи. 

27. Захист немайнових прав фізичної особи. 

28. Поняття і ознаки юридичної особи. 

29. Цивільна правосуб’єктність юридичних осіб. 

30. Класифікація юридичних осіб. 

31. Створення та припинення діяльності юридичних осіб. 

32. Філії, представництва юридичних осіб. 

33. Поняття та класифікаіція об’єктів цивільних прав (правовідносин). 

34. Речі як б’єкти цивільних прав (правовідносин). 

35. Цінні папери як об’єкти цивільних прав (правовідносин). 

36. Інформація як об’єкт цивільних прав. 

37. Дії( послуги, результати роботи) 

38. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав. 

39. Поняття правочину. 

40. Способи вираження волі у правочинах 

41. Умови дійсності правовчину. 

42. Види правочинів. 

43. Укладання, тлумачення змісту правочину, відмова від правочину. 



44. Недійсні правочини, їх види. 

45. Правові наслідки визнання правочину недійсним. 

46. Поняття представництва. 

47. Підстави виникнення та види представницвтва. 

48. Представництво за довіреністю. 

49. Комерційне представництво. 

50. Передоручення. 

51. Представництво без повноважень. 

52. Поняття строків в цивільному праві. Значення строків у цивільному праві. 

53. Класифікація строків в цивільному праві. Обчислення строків в цивільному праві. 

54. Позовна давність. 

55. Зупинення строків позовної давності, переривання перебігу позовної давності. 

56. Наслідки сплину терміну позовної давності. 

57. Право власності в системі речових прав. 

58. Поняття власності і права власності. 

59. Зміст права власності. 

60. Види права власності. 

61. Здійснення права власності. 

62. Загальні поняття набуття права власності. 

63. Первинні підстави набуття права власності. 

64. Похідні підстави набуття права власності. 

65. Приватизація. Об'єкти приватизації. Способи приватизації. 

66. Припинення права власності. 

67. Класифікація права власності. 

68. Види права власності за суб’єктом. 

69. Види права власності залежно від числа власників.Особливості права спільної 

власності. 

70. Право спільної сумісної власності. 

71. Право спільної часткової власності. 

72. Види права власності залежно від правового режиму. 

73. Право на землю. 

74. Право власності на житло. 

75. Загальна характеристика захисту права власності. 

76. Віндікація (віндікаційний позов). 

77. Захист права власності від порушень, що не пов’язані з позбавленням володіння 

(негаторний позов). 

78. Визнання права власності. 

79. Інші засоби захисту права власносі. 

80. Поняття сімейного права. 

81. Порядок укладення та реєстрація шлюбу. 

82. Поняття шлюбного договору і право на його укладення 

83. Розірвання шлюбу. 

84. Порядок визнання походження дитини 

85. Поняття та сутність усиновлення. 

86. Порядок встановлення опіки та піклування над дітьми. 

87. Поняття патронату над дітьми. 



88. Поняття прийомної сім'ї, порядок її створення 

89. Зобов’язання інших членів сім’ї та родичів з утримання. 

90. Розмір аліментів, які стягуються з інших членів сім’ї та родичів, строки їх  стягнення. 


