Перелік питань до
право»:

Держ. Екзамену з дисципліни «Цивільне та сімейне

1. Визначте поняття цивільного права, його предмет, систему, принципи та
джерела.
2. Визначте поняття «цивільні права та обов'язки; майнова та моральна шкода».
Проаналізуйте підстави виникнення цивільних прав та обов’язків, способи їх
захисту судом та іншими органами.
3. Охарактеризуйте фізичних осіб як суб’єктів цивільних прав,
їх
правоздатність та дієздатність. Дослідить визнання фізичної особи безвісно
відсутньою та оголошення її померлою, їх правові наслідки.
4. Опіка та піклування, їх встановлення та призначення опікунів чи
піклувальників. Проаналізувати юридичних осіб як суб’єктів цивільних прав, їх
види та організаційно-правові форми. Порядок створення і припинення юридичної
особи.
5. Охарактеризуйте об’єкти цивільних прав, їх види та оборотоздатність. Цінні
папери як об’єкти цивільних прав. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.
6. Проаналізувати поняття «правочин», його види та загальні вимоги,
додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину та
способи волевиявлення. Недійсні правочини. Правові наслідки нікчемного та
оспорюваного правочинів.
7. Дайте
визначення
поняттю
«представництво»,
«довіреність». Підстави виникнення та види представництва.

«передоручення»,

8. Проаналізувати строки та терміни у цивільному праві. Початок перебігу
строку та його закінчення. Позовна давність та її види. Зупинення та переривання
перебігу позовної давності.
9. Охарактеризуйте поняття особистих немайнових прав, їх види та зміст.
10. Проаналізувати поняття права власності, його зміст, суб’єкти та види.
Підстави та момент набуття права власності за договором та момент набуття права
власності. Захист права власності.Види речових прав на чуже майно та їх
зміст.Поняття сервітуту, його встановлення та припинення.
11. Охарактеризуйте право інтелектуальної власності, його суб’єктів та
об’єктів. Зміст права власності на окремі об’єкти власності.
12. Зобов’язання, підстави його виникнення, сторони та треті особи.
13. Договір та його види. Розкрити поняття «договір», основні види договорів
та порядок укладення, зміни та розірвання договору.
14. Проаналізуйте поняття «недоговірне зобов’язання», «обіцянка винагороди
без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу».

15. Розкрити загальні положення про відшкодування шкоди.
16. Розкрити поняття моральної шкоди у цивільному праві. Підстави
відповідальності за завдану моральну шкоду.
17. Охарактеризувати поняття спадкування, його
Права і обов’язки, які не входять до складу спадщини.

види та склад спадщини.

18. Проаналізувати відкриття та місце відкриття спадщини. Право на
спадкування та усунення від права на спадкування.
19. Розкрити порядок спадкування за заповітом та за законом.
20. Розкрити поняття сімейного права, його предмет, принципи та система.
21. Проаналізувати поняття «сімейні правовідносини» та їх зміст. Дослідити
способи здійснення та захисту сімейних прав. Акти цивільного (громадянського)
стану.
22. Охарактеризувати поняття шлюбу, його основні ознаки та перешкоди для
укладання шлюбу. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним. Санація шлюбу.
23. Розкрити поняття «припинення шлюбу» та «режим окремого проживання
подружжя».
24. Проаналізувати підстави та способи розірвання шлюбу.
25. Проаналізувати поняття та види особистих немайнових прав подружжя.
Розкрити поняття право власності подружжя, його види та умови виникнення. Право
спільної сумісної власності подружжя. Підстави його набуття та умови
розпорядження.
26. Проаналізувати шлюбний договір, порядок його укладання та питання, які
можуть вирішуватися шлюбним договором.
27. Проаналізувати правила визначення материнства і батьківства та порядок
реєстрації визнання батьківства та материнства. Порядок визначення походження
дитини.
28. Розкрити права та обов’язки батьків стосовно виховання і розвитку дитини.
Підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення у
батьківських правах.
29. Охарактеризуйте аліментні зобов’язання подружжя, батьків та дітей.
Розкрити підстави їх призначення.
30. Розкрити поняття «усиновлення». Визначити підстави та порядок
усиновлення. Охарактеризувати таємницю усиновлення.
31. Дайте визначення та проаналізуйте поняття «опіка», «піклування»,
«патронат». Розкрити права та обов’язкисуб’єктів правовідносин з опіки та
піклування.

32. Охарактеризувати особисті немайнові та майнові права і обов’язки інших
членів сім’ї, родичів.
33. Надати характеристику договору купівлі-продажу, виділити його види,
зміст істотні умови.
34. Охарактеризувати договір міни (бартер), договору дарування та договір
пожертви. Розкрити їх зміст та істотні умови.
35. Проаналізувати договір найму, види. Розкрити зміст та істотні умови.

