
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Кафедра публічного та приватного права  
 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Цивільне право України» 
 

Курс: 3 

Спеціальність: правознавство. 

Форма проведення: письмова. 

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

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і 

категорій та взаємозв’язку між ними, вірне 

розуміння змісту основних теоретичних 

положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та 

логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; 

- демонструє знання різних наукових 

концепцій та підходів щодо певної науково-

теоретичної чи науково-практичної 

проблеми, пов’язаної з поставленим 

питанням; 

- здатність робити власні висновки в разі 

неоднозначності, спірного чи проблемного 

характеру поставленого питання чи 

проблеми. 

36-26 

балів 

Добре - недостатня повнота, незначні неточності чи 

прогалини при поясненні того чи іншого 

аспекту питання;  

- недостатньо детально розкритий предмет 

запитання, а основні поняття носять 

тезисний характер; 



- окремі формулювання є нечіткими; 

міститься інформація, котра не відноситься 

до змісту екзаменаційного питання; 

25-15 

балів 

Задовільно - зміст відповіді свідчить про прогалини у 

знаннях з відповідного питання або ж про 

невірне розуміння окремих аспектів 

поставленого питання; 

- відповідь викладена недостатньо 

аргументовано та/або з порушенням правил 

логіки при поданні матеріалу; 

- відповідь не містить аналізу проблемних 

аспектів поставленого питання, свідчить 

про недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються відповідного питання; 

14-1 

балів 

Незадовільно Студент взагалі не відповів на питання, або його 

відповідь є неправильною, тобто містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня 

взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи 

алогічною. Задача розв’язана невірно. Відповідь 

на ситуативне завдання є необґрунтованою та 

алогічною. 
 

Перелік допоміжних матеріалів: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2013 (зі змінами та доповненнями 

станом на 7.03.2018). // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

2. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. 

розробників проекту Цивільного кодексу України. – К. : Істина. – 2004. – 928 с. 

3. Цивільне право України : підручних у 2 книгах. / За ред. О. В. Дзери. 

Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – К.: Юрінком Інтер. – 2017 р. 
 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття та система цивільного права. 

2. Поняття та система цивільного законодавства України. 

3. Поняття та склад цивільних правовідносин. 

4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. 

5. Види цивільної дієздатності. 

6. Опіка та піклування у цивільному праві. 

7. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. 

8. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 

9. Публічно-правові утворення як суб'єкти цивільних правовідносин. 

10. Об'єкти цивільних правовідносин. 

11. Класифікація речей у цивільному праві. 

12. Поняття та види цінних паперів. 

13. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15


14. Поняття та види правочинів. 

15. Умови дійсності правочинів. 

16. Види недійсних правочинів. 

17. Правові наслідки недійсних правочинів. 

18. Поняття та види представництва. 

19. Поняття та види довіреності. 

20. Строки і терміни у цивільному праві. 

21. Поняття та види строків. 

22. Поняття та види позовної давності. 

23. Порядок обчислення позовної давності. 

24. Скорочена позовна давність. 

25. Подовжена позовна давність. 

26. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

27. Здійснення цивільних прав та його межі. 

28. Способи захисту цивільних прав та інтересів. 

29. Відшкодування майнової шкоди. 

30. Відшкодування моральної шкоди. 

31. Поняття та види особистих немайнових прав. 

32. Права, що забезпечують природне існування людини. 

33. Право на життя та здоров’я. 

34. Права, які забезпечують соціальне існування особи. 

35. Право на честь, гідність та ділову репутацію. 

36. Поняття та об'єкти інтелектуальної власності. 

37. Авторське право. 

38. Суміжні права. 

39. Патентне право. 

40. Права на засоби індивідуалізації товарів і їхніх виробників. 

41. Поняття та види права власності. 

42. Зміст права власності. 

43. Підстави виникнення та припинення права власності. 

44. Право спільної власності. 

45. Речові права на чуже майно. 

46. Поняття та види сервітутів. 

47. Емфітевзис як речове право на чужу земельну ділянку. 

48. Виникнення та припинення суперфіцію. 

49. Захист права власності та його види. 

50. Недоговірні способи захисту права власності. 

51. Поняття та види спадкування. 

52. Поняття та склад спадщини. 

53. Поняття та умови дійсності заповіту. 

54. Секретний заповіт. 

55. Заповіт з умовою. 

56. Заповіт подружжя. 

57. Черговість спадкування за законом. 

58. Обов’язкова частка у спадщині. 

59. Оформлення права на спадщину. 

60. Наслідки визнання спадщини відумерлою. 



61. Поняття та підстави відшкодування шкоди. 

62. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

63. Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. 

64. Відшкодування шкоди, завданої смертю. 

65. Відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт, послуг. 

66. Зобов’язання внаслідок рятування життя та майна особи. 

67. Зобов’язання внаслідок вчинення дій без доручення. 

68. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. 

69. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 

70. Поняття та види зобов’язань. 

71. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

72. Порука як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

73. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

74. Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

75. Застава як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

76. Правові наслідки порушення зобов’язання. 

77. Поняття та види договорів. 

78. Умови дійсності договору.  

79. Укладення, зміна і розірвання договору. 

80. Договір купівлі-продажу. 

81. Договір поставки. 

82. Договір міни. 

83. Договір дарування. 

84. Договір довічного утримання. 

85. Договір найму. 

86. Договір лізингу. 

87. Договір перевезення. 

88. Договір страхування. 

89. Договір будівельного підряду. 

90. Договір перевезення.  
 

Екзаменатор:         

професор кафедри публічного 

та приватного права                                                                         Л. В. Федюк                                                  

  


