
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК (5 триместр) 
 

1. Власність та право власності. Зміст права власності.  
2. Форми та види власності в Україні. 
3. Первісні підстави (способи) виникнення права власності. 
4. Похідні підстави (способи) виникнення права власності. 
5. Підстави (способи) припинення права власності. 
6. Правовстановлюючі документи власника. 
7. Поняття та розмежування державної та комунальної власності. 
8. Підстави (способи) виникнення та припинення права державної та комунальної власності. 
9. Право повного господарського відання та право оперативного управління. 
10. Розвиток інституту права приватної власності в Україні. 
11. Приватна власність фізичних осіб: поняття, зміст, особливості підстав виникнення та припинення. 
12. Приватна власність юридичних осіб: загальна характеристика. 
13. Право власності господарських товариств. 
14. Право власності кооперативів. 
15. Право власності об’єднань громадян.  
16. Приватизація як спосіб виникнення права приватної власності. 
17. Спільна часткова власність. 
18. Спільна сумісна власність подружжя. 
19. Право спільної власності на житловий будинок (квартиру). 
20. Спільна власність членів селянського (фермерського) господарства. 
21. Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” (від 29 листопада 2001 року). 
22. Інші речові права. 
23. Загальна характеристика способів захисту права власності та інших речових прав. 
24. Віндикаційний позов. 
25. Негаторний позов. 
26. Позов про виключення майна з опису. 
27. Позов про визнання права власності. 
28. Зобов’язально-правові способи захисту права власності. 
29. Загальні поняття спадкового права. 
30. Спадкування за законом. 
31. Спадкування за заповітом. 
32. Спадковий договір. 
33. Творча діяльність. Поняття, види та правове регулювання інтелектуальної власності. 
34. Спільні та відмінні ознаки авторського права та права промислової власності. 
35. Поняття авторського права, об’єкти та суб’єкти авторських відносин. 
36. Характеристика особистих (немайнових) прав автора. 
37.  Майнові права автора та інших суб’єктів авторського права. 
38. Суміжні права. 
39. Захист авторського права та суміжних прав. 
40. Право промислової власності, об’єкти правової охорони. 
41. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 
42. Особисті немайнові права суб’єктів права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 
43. Майнові права суб’єктів права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 
44. Право на раціоналізаторську пропозицію. 
45. Право на науково-технічну інформацію. 
46. Право на знаки для товарів і послуг. 
47. Право на фірмове найменування (фірму). 
48. Право на найменування місця походження товару. 
49. Поняття та склад зобов’язання. 
50. Підстави виникнення та припинення зобов’язань. 
51. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. 
52. Поняття та система цивільно-правових договорів. 
53. Укладення, зміна, розірвання та пролонгація цивільно-правового договору.  
54. Місце, спосіб, строк та суб’єкти виконання зобов’язання. 
55. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань. 
56. Застава. 
57. Завдаток, гарантія, порука як способи забезпечення виконання зобов’язань. 
58. Неустойка. 
59. Поняття, значення та види цивільно-правової відповідальності. 
60. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності. 

 


