ПЕРЕЛІК
питань з цивільного права для державного іспиту
для студентів Правничого коледжу
1. Цивільне право в системі права України
2. Предмет та метод правового регулювання цивільних відносин
3. Підстави виникнення цивільних правовідносин
4. Право - дієздатність неповнолітніх та малолітніх
5. Визнання особи недієздатною та обмеження її цивільної дієздатності
6. Місце проживання особи. Оголошення особи померлою та безвісно відсутньою
7. Поняття та види юридичних осіб
8. Господарські товариства як вид юридичної особи
9. Способи припинення юридичних осіб
10. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних
відносинах
11. Види правочинів. Умови дійсності правочинів
12. Наслідки визнання правочинів недійсними
13. Представництво та довіреність
14. Строки в цивільному праві
15. Позовна давність. Переривання та зупинення позовної давності
16. Захист цивільних прав
17. Об`єкти цивільних правовідносин. Класифікація речей
18. Цінні папери як об`єкти цивільних правовідносин
19. Здійснення цивільних прав
20. Особисті немайнові права,що забезпечують природне існування фізичної особи
21. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
22. Речові права: поняття, ознаки, види
23. Право власності. Види права власності
24. Суб`єкти та об`єкти права приватної власності
25. Право державної власності
26. Право комунальної власності. Суб’єкти та об’єкти
27. Право спільної власності
28. Способи захисту права власності
29. Підстави виникнення та припинення права власності
30. Цивільне зобов`язання. Сторони, підстави виникнення
31. Договір. Форма договору. Порядок укладення договору
32. Зміна і розірвання договору
33. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір
34. Виконання зобов`язання. Принципи, способи, час і місце виконання зобов`язання
35. Заміна сторін у зобов’язані
36. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави настання
37. Гарантія і порука як види забезпечення виконання зобов`язання
38. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов`язання
39. Неустойка та її види
40. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язань
41. Припинення зобов`язання
42. Правонаступництво в цивільному праві
43. Поняття права інтелектуальної власності та його співвідношення із правом власності
44. Об`єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності
45. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності
46. Захист права інтелектуальної власності судом
47. Договори купівлі-продажу. Сторони, порядок укладення, зміст, форма

48. Договір роздрібної купівлі-продажу. Захист прав споживачів
49. Будівельний підряд
50. Договір дарування
51. Договір поставки. Сторони, порядок укладення, зміст, форма
52. Особливості закупівель за державні кошти
53. Договір довічного утримання (догляду). Сторони, зміст, форма. Припинення договору
54. Договори майнового найму. Сторони, порядок укладення, зміст, форма. Сфера
застосування
55. Оренда державного майна. Суб`єкти та об`єкти договору оренди державного майна
56. Договір лізингу. Особливості суб`єктного складу. Форми лізингу
57. Договір найму житла
58. Договір ренти
59. Договір позики
60. Сфера застосування договорів підряду. Сторони, зміст, форма. Ризики підрядчика
61. Договори перевезення. Види перевезень. Укладення та оформлення договорів
перевезення
62. Договір позички
63. Договір страхування
64. Види страхування. Майнове та особисте страхування
65. Кредитний договір. Види кредитів
66. Розрахункові відносини. Безготівкові форми розрахунків
67. Договори про відкриття рахунку. Види рахунків. Порядок відкриття рахунків
68. Порівняльна характеристика договорів доручення і комісії
69. Договір зберігання. Сторони, зміст, форма. Відповідальність охоронця
70. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: загальна
характеристика
71. Ліцензійні договори на використання об’єктів промислової власності
72. Договори про спільну діяльність
73. Зобов’язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення
конкурсу)
74. Деліктні зобов`язання. Суб`єкти деліктних зобов`язань
75. Особливості компенсації моральної шкоди
76. Відповідальність за шкоду, завдану органом державної влади чи його посадовою або
службовою особою
77. Обставини, що звільняють від майнової відповідальності в недоговірних зобов’язаннях
78. Способи відшкодування шкоди в деліктних зобов’язаннях
79. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми, недієздатними та особами, не
здатними розуміти значення своїх дій
80. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки
81. Відповідальність організації за шкоду, завдану її працівником
82. Відповідальність за шкоду, завдану смертю особи
83. Регресні вимоги в деліктних зобов`язаннях
84. Зобов`язання, що виникають внаслідок придбання або збереження майна без достатніх
підстав
85. Поняття та способи спадкування. Спадкодавці та спадкоємці
86. Спадкування за заповітом
87. Спадкування за законом
88. Прийняття та оформлення спадщини
89. Пред`явлення кредиторами спадкодавця вимог до спадкоємців
90. Склад спадщини. Час і місце відкриття спадщини

