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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  
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Курс: ІV 

Спеціальність: правознавство. 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів: 40 балів: 

1. Тестові завдання – 5 балів. 

2. Встановити відповідність – 5 балів. 

3. Доповнити твердження – 10 балів. 

4. Дати відповідь на теоретичне питання – 10 балів. 

5. Розв’язати практичну ситуацію – 10 балів. 

 
Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Допущено не більше 1 незначної помилки у 

тестових завданнях. Відповіді повні. Студент 

вільно володіє теоретичним матеріалом та виконує 

практичне завдання на високому рівні  

36-26 

балів 

Добре Допущено не більше 2 незначних помилок у 

тестових завданнях.  Відповіді повні, з незначними 

неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом та виконує практичне завдання на 

достатньому рівні. 

25-15 

балів 

Задовільно Допущено не більше 3 помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент володіє теоретичним матеріалом та 

виконує практичне завдання на низькому рівні.  

14-1 

балів 

Незадовільно Допущено більше 4 і більше  помилок у тестових 

завданнях. Відповіді з суттєвими неточностями. 

Студент не володіє теоретичним матеріалом та 

виконує практичне завдання на низькому рівні.  

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

1. Цивільний кодекс України: станом на 18 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків 

: Право, 2018. - 446 с. 

2. Сімейний кодекс України: станом на 15 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків 

: Право, 2018. - 108 с. 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права України.  

2. Поняття цивільного законодавства і його співвідношення з цивільним правом.  



3. Система цивільного законодавства. Співвідношення загального і спеціального 

цивільного законодавства.  

4. Поняття цивільних правовідносин. Елементи та структурні особливості цивільних 

правовідносин. 

5. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних прав. 

Поняття, зміст та види суб'єктивних обов'язків. 

6. Склад учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Поняття цивільної 

правоздатності і дієздатності. Об'єкти цивільних правовідносин. 

7. Класифікація (види) цивільних правовідносин. Підстави виникнення та припинення 

цивільних правовідносин. 

8. Особистість (людина) та цивільна правосуб'єктність. Фізична особа (громадянин) як 

індивідуальний суб'єкт цивільного права. 

9. Правоздатність фізичних осіб. Виникнення та припинення правоздатності.  

10. Дієздатність фізичних осіб. Повна дієздатність. Обсяг дієздатності малолітніх віком 

до 14  років. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років 

11. Обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним. 

12. Місце проживання фізичної особи та його юридичне значення. 

13. Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та 

оголошення померлою. 

14. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення підприємницької 

діяльності фізичною особою. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-

підприємця.  

15. Поняття та ознаки юридичної особи. Розвиток вчення про юридичні особи в науці 

цивільного права. 

16. Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб. Органи юридичних осіб. 

Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення. 

17. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.  

18. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації. 

19. Повні та командитні товариства. Товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю.  

20. Правовий статус установ. 

21. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів 

цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин.  

22. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття 

майна. 

23. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та 

особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей. 

24. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та основні види цінних 

паперів. 

25. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин. 

26. Поняття і види правочинів. Односторонні, двосторонні та багатостронні правочини.  

27. Умови дійсності правочинів. Сторони у правочині. Зміст правочину. Єдність 

(відповідність) волі та волевиявлення у правочині. Форма правочину. 

28. Поняття та види недійсних правочинів.  

29. Поняття представництва. Сфера застосування представництва. Види представництва.  

30. Сторони правовідносин з представництва.  

31. Повноваження представника.  

32. Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це, або з перевищенням 

повноважень. 

33. Довіреність. Форма та строк дії довіреності. Передоручення.  

34. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності. 

35. Поняття строків в цивільному праві. Види строків.  

36. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. Порядок 

обчислення строків. 

37. Поняття і значення строку позовної давності. Застосування позовної давності. Види 

строків позовної давності.  



 

 

 

38. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.  

39. Межі здійснення цивільних прав. Виконання цивільних обов’язків.  

40. Власність і право власності: співвідношення. Власність як економічна категорія.  

41. Передумови становлення та розвитку відносин власності на теренах України. Зміст 

права власності. 

42. Поняття права власності як правового інституту (право власності в об'єктивному 

значенні).  

43. Роль та місце правового інституту власності в системі цивільного права. 

44. Поняття права власності як суб'єктивного права. Зміст та межі здійснення 

суб'єктивного права власності.  

45. Співвідношення суб'єктивного права власності і цивільного правовідношення. 

46. Форми і види права власності за законодавством України. Право власності 

Українського народу. 

47. Підстави набуття права власності: первісні та похідні, загальні та спеціальні. 

48. Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Право 

спільної сумісної власності та його здійснення. Виділ частки із майна, що є у спільній 

сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності. 

49. Загальні положення про речові права. Види речових прав. Право володіння чужим 

майном. Право користування чужим майном. 

50. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Припинення 

сервітутів. 

51. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). 

Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій). 

52. Принцип рівності умов захисту права власності та інших речових прав. Цивільно-

правові способи захисту права власності.  

53. Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).  

54. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння 

(негаторний позов). Захист прав володільця, який не є власником. 

55. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). Позов про 

визнання права власності. 

56. Захист права власності на земельною ділянку. Захист інтересів власника у разі аварій 

та інших обставин надзвичайного характеру. 

57. Поняття авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права.  

58. Поняття патентного права. Винахід, корисна модель, промисловий зразок як об’єкти 

патентного права. Суб’єкти патентного права 

59. Поняття та види спадкування. Склад спадщини.  

60. Поняття заповіту та право на заповіт. Види заповіту: заповіт з умовою, заповіт 

подружжя, секретний заповіт. Форма заповіту. Права заповідача.  

61. Недійсність заповіту. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом. 

Виконання заповіту. 

62. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на 

спадкування.  

63. Спадкування за правом представлення.  

64. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.  

65. Поняття, предмет, та форма спадкового договору. Сторони в договорі, їх права і 

обов’язки. Забезпечення виконання та розірвання спадкового. 

66. Поняття сімейного права як галузі права, його предмет.  

67. Принципи сімейного парова. Система сімейного права.  

68. Місце сімейного права у правовій системі України.  

 



69.  


