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«Правознавство» 

Цивільне право: 

1. Поняття цивільного права. Предмет, метод та функції цивільного 

права. Принципи цивільного права.  

2. Спадкування за законом. Оформлення права на спадщину.  

3. Форми права власності 

4. Система цивільного права. 

5. Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом. 

6. Підстави набуття права власності.  

7. Поняття та структура цивільного законодавства. Дія актів цивільного 

законодавства у часі, просторі і за колом осіб.  

8. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними органами.    

9. Підстави припинення права власності.  

10. Засоби захисту цивільних прав. Реалізація права на захист. 

Відшкодування збитків та моральної шкоди. 

11. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними 

та обмежено дієздатними.    

12. Поняття та види права спільної власності - право спільної часткової або 

спільної сумісної власності.  

13. Поняття цивільно-правової відповідальності. Форми і види цивільно-

правової відповідальності.  

14. Недоговірні зобов’язання: публічна обіцянка винагороди без 

оголошення конкурсу і за результатами конкурсу.    

15. Захист права власності.  

16. Підстави звільнення від відповідальності: непереборна сила; випадок 

(казус); вина потерпілого. 

17. Загальні положення про спільну діяльність. Просте товариство. 

18. Право володіння чужим майном: суб'єкти права володіння; виникнення 

та припинення права володіння. 

19. Цивільна правоздатність фізичної особи.  

20. Комерційна діяльність.  

21. Право користування чужим майном (сервітут). 

22. Цивільна дієздатність фізичної особи: повна, неповна та часткова. 

23. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Комерційна концесія.   

24. Земельна ділянка (земля) як об'єкт права власності. Суб'єкти права 

власності на землю. 

25. Право фізичних осіб на заняття підприємницькою діяльністю. 

26. Банківський вклад, факторинг, інші види розрахунків.     



27. Захист фактичного володіння. Набувальна давність. Відповідальність 

при добросовісному і недобросовісному володінні. 

28. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця. 

29. Загальні положення про розрахунки. 

30. Поняття права інтелектуальної власності.  Об'єкти та суб'єкти права 

інтелектуальної власності.  

31. Поняття та види юридичних осіб, їх ознаки. 

32. Договори  позики, кредиту.  

33. Особисті немайнові права суб‘єктів інтелектуальної власності. 

34. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб. 

35. Договори страхування та доручення.    

36. Майнові права суб‘єктів інтелектуальної власності.  

37. Відповідальність юридичних осіб. 

38. Договір зберігання та його види.   

39. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. 

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав. 

40. Поняття, види та форма правочину.  

41. Транспортні договори.  

42. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення.  

43. Поняття та визначення строку та терміну. Початок перебігу та 

закінчення строку. 

44. Договори підряду. Види договорів підряду.  

45. Поняття, види та функції договору в цивільному праві.  

 

Цивільний процес: 

1. Поняття, предмет, метод, система, джерела цивільного процесуального 

права. 

2. Поняття і система принципів цивільного процесуального права. 

3. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове 

виконання рішень третейських судів. 

4. Поняття і система принципів цивільного процесуального права. 

5. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями 

права. 

6. Правовий статус іноземних осіб у цивільному судочинстві. 

7. Принципи цивільного процесуального права, закріплені в 

законодавстві про цивільне судочинство. 

8. Об'єкт та зміст цивільних процесуальних правовідносин. 

9. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню. 

10. Сторони у цивільному процесі: поняття, ознаки, види. 

11. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, види.  

12. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

13. Поняття, ознаки та  види третіх осіб. 

14. Завдання, підстави, процесуальні форми і види  участі прокурора у 

цивільному процесі. 



15. Поняття і значення провадження у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. 

16. Поняття, значення та види представництва в цивільному процесі.   

17. Поняття та види підсудності.  

18. Процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним Судом 

України. 

19. Мета, підстави і процесуальні форми участі органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у 

цивільному процесі.  

20. Сутність і значення касаційного провадження. 

21. Поняття, сутність, загальні правила розгляду та вирішення справ 

окремого провадження. 

22. Цивільні процесуальні строки: поняття, значення, види. 

23. Поняття, мета та види судових витрат. 

24. Сутність і значення апеляційного провадження. 

25. Поняття та ознаки наказного провадження. 

26. Умови і порядок ухвалення заочного рішення. 

27. Цивільне судочинство (цивільний процес): поняття, завдання, види, 

стадії. 

28. Принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією 

України. 

29. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

30. Оскарження  заочного рішення. 

31. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. 

32. Витрати, пов’язані із розглядом справи. 

33. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив. 

34. Розподіл судових витрат. 

35. Заміна неналежної сторони. Порядок заміни неналежного відповідача 

(залучення співвідповідачів). 

36. Наслідки порушення правил підсудності. Підстави і порядок передачі 

справи з одного суду до іншого. 

37. Поняття судових доказів та їх класифікація. 

38. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. 

39. Порядок судового розгляду. 

40. Пояснення сторін і третіх осіб та їхніх представників як засіб 

доказування. 

 

 

 

 

 

 

 


