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 Заняття № 1 

Тема 1. Поняття та джерела цивільного права України  
 

1. Поняття цивільного права України.  

2. Місце цивільного права в системі галузей права.  

3. Предмет та метод цивільного права.  

4. Функції та принципи цивільного права.  

5. Система та завдання цивільного права України.  

6. Роль і місце Конституції України в структурі цивільного 

законодавства України. 

7. Цивільний кодекс України: структура та загальна 

характеристика.  

8. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні цивільного законодавства України.  

9. Застосування цивільного законодавства України за аналогією. 

Аналогія права і аналогія закону.  

10. Дія актів цивільного законодавства України. Дія цивільного 

законодавства в часі. Дія цивільного законодавства в просторі і 

по колу осіб. 

 

Задача № 1. 

Кличко звернувся в суд з позовом до Брагіна та Петренко про 

відшкодування завданого йому збитку. Як з’ясувалося із матеріалів справи, 

Кличко, Брагін і Петренко попередньо домовилися про заснування 

товариства із обмеженою відповідальністю, яке б спеціалізувалось на 

продажу продуктів бджільництва. Кличко відповідно до домовленості 

закупив 200 кг меду, квітковий пилок та інші продукти, на що потратив свої 

власні гроші. Брагін і Петренко змінили думку і відмовились від укладання 

засновницького договору та створення ТОВ. На вимогу Кличко про 

дотримання попередньої домовленості, вони відповіли, що продукти 

бджільництва реалізуються погано і сам магазин не зможе скласти 

конкуренції бджолярам, котрі напряму без податків на автотрасах та іншими 

видами контактної торгівлі збувають свою продукцію і не сплачують 

податків. Вони порадили Кличко таким же чином продавати закуплений 

товар. 

Який вид правовідносин виник між Кличко, Багіним та Петренко? 

Охарактеризуйте дане правовідношення з урахуванням загальноприйнятої 

класифікації? Що є підставою його виникнення? 

Задача № 2. 

Петров як любитель музики в стилі „хардрок” постійно до пізнього 

вечору, а інколи й вночі, включав на повну потужність музичний центр, що 

призводило до конфлікту із сусідами. На вимоги сусідів про дотримання 



шумового режиму Петров не реагував. Звернення до дільничного інспектора 

міліції та проведені ним бесіди бажаного результату не дали. 

Чи є відносини між Петровим і сусідами цивільними? Що є підставою 

їх  виникнення? Дайте характеристику відношення згідно прийнятої 

класифікації? Надайте характеристику елементів цих відносин? 

 

Теми рефератів: 

1. Предмет цивільно-правового регулювання. 

1. 2. Поняття та види майнових відносин, які регулюються 

цивільним правом України. 

2. Немайнові відносини в складі предмета цивільно-правового 

регулювання: поняття та види. 

3. Поняття та основні риси методу цивільно-правового 

регулювання. 

4. Функції цивільного права. 

5. Принципи цивільного права. 

6. Співвідношення понять «цивільне право» та «цивільне 

законодавство», «цивільне законодавство» та «цивільні закони», 

«джерела цивільного права», «джерела цивільного 

законодавства» та «джерела цивільно-правових норм». 

7. Джерела цивільного права України: поняття, структура та 

значення. 

8. Місце Цивільного кодексу України в системі цивільного 

законодавства України. 

9. Судова практика як джерело цивільного права України. 

10. Місце звичаїв ділового обороту в системі джерел цивільного 

права України. 

11. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного права 

України. 

 

Рекомендована література: 
 

Бабич І. Г.  Взаємозв'язок принципу справедливості і відповідальності /  

І. Г. Бабич // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. - № 38.– С.14-17. 

Бабич І. Г. Місце принципу добросовісності в системі зобов'язального 

права України / І. Г. Бабич // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – 

№ 24. – 327-331. 

Боднаренко Н. Л. Принципы гражданского права и их роль в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности / Н. Л. Боднаренко // 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – № 1. - С.129-134.   

Васильев В. В. К критике дуализма частного права / В. В. Васильев // 

Право и государство: теория и практика. – 2011. - № 5. – С.55-59. 



Васильев В. В. Метод гражданско-правового регулирования как 

системообразующий фактор отрасли гражданского права / В. В. Васильев // 

Право и государство: теория и практика. – 2010. - № 12. – С.48-51. 

Васильев В. В. Принципы стабильности и реальности как 

фундаментальные (системообразующие) принципы гражданского права /  

В. В. Васильев // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. – 2011. - № 4. – С.78-82. 

Васильев В. В. Система отрасли гражданского права: основные 

признаки и понятие / В. В. Васильев // Закон и право. – 2010. - № 11. – С.52-

54. 

Васильев В. В. Системообразующее значение отраслевых принципов 

гражданского права / В. В. Васильев // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. – 

2011. - № 72. – С.44-46. 

Васильев В. В. Системообразующие факторы в гражданском праве: 

философско-правовой аспект / В. В. Васильев // Закон и право. – 2011. -  

№ 12. – С.58-62. 

Васильев В. В. Системность гражданского права / В. В. Васильев // 

Право и государство: теория и практика. – 2011. - № 2. – С.33-36. 

Васильев В. В. Функции гражданского права как системообразующий 

фактор отрасли / В. В. Васильев // Право и государство: теория и практика. – 

2011. - № 6. – С.48-52. 

Виниченко Ю. В. Разумность в гражданском праве Российской 

Федерации: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право 

и гражданский процесс; семейное право; международное частное право» /  

Ю. В. Виниченко. – СПб., 2003. – 24 с. 

Голубєва Н. Ю. Правова природа загальних засад цивільного 

законодавства України / Н. Ю. Голубєва // Актуальні проблеми держави і  

права. – 2008. - № 38 – С.18-22. 

Зубкова Л. А. Теоретичні засади віднесення особистих немайнових 

відносин до предмета цивільного права / Л.А. Зубкова // Правовий вісник 

Української академії банківської справи. - 2011. - № 2 (5). - С. 105-108.  

Матійко М. В. Диференціація функцій цивільного права /  

М. В. Матійко // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. - № 38. – С.68-

74. 

Музика Л. А. Співвідношення приватного та публічного у цивільному 

праві України / Л. А. Музика // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. -  

№ 3. -  С.22-28.  

Павленко Л. П. Принцип добросовісності в договірних зобов'язаннях:  

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 

«Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право» / Л. П. Павленко. – К., 2008. – 25 с. 

Парасюк М. В.  Методологічні підходи до визначення функцій 

цивільного права / М. В. Парасюк // Митна справа. – 2012. – № 3. – С.161-

165. 

http://www.lib.ua-ru.net/disser/ru/code-12.00.03.html
http://www.lib.ua-ru.net/disser/ru/code-12.00.03.html
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=330862
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=330862
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=330862


Потапова О. А. Принципы гражданского права: дисс. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 

международное частное право» / Потапова Ольга Александровна. – 

Ульяновск. - 2002. -  172 c. 

Рабінович С. П. Природно-правова рівність як основа цивільних 

відносин: спроба антропосоціального аналізу / С. П. Рабінович // Проблеми 

філософії права. - 2005. - № 3. - С.318-326. 

Рыженков А. Я. Компенсанционная функция советского гражданского 

права / А. Я. Рыженков. - Саратов: Издательсьво Саратовского университета. 

– 1983. – 96 с. 

Рыженков А. Я. Основные функции советского гражданского права /  

А. Я. Рыженков // Актуальные проблемы отраслевых юридических наук. - 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. - С. 8-10. 

Ромовська З. В. Загальні засади цивільного права / З. В. Ромовська // 

Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – № 4. – С.10-21. 

Русу С. Д. Проблеми визначення добросовісності та розумності у 

Цивільному кодексі України / С. Д. Русу, М. О. Стефанчук // Вісник 

Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. - № 2. – 

С.53-57. 

Сивий Р. Б. Приватне право в системі права України: поняття, критерії 

виокремлення, структура: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 /  

Сивий Роман Богданович. – Львів. – 2006. – 231 с. 

Федюк Л. В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві: 

дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна. - К., 2006. – 168 с. 

Харитонов Є. О. Принципи цивільного права України /  

Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. – 2008.- № 38. – С.7-

13. 

Чубоха Н. Ф. Принцип свободи договору в цивільному праві /  

Н. Ф. Чубоха // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 

[«Актуальні питання реформування правової системи»] (Луцьк, 2-3 червня 

2006 р.) / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: 

Вежа, 2006. – С.308-311. 

Бірюкова А. Г. З застосування звичаю при розгляді спорів, що 

виникають у цивільних відносинах / А. Г. Бірюкова // Актуальні проблеми 

цивільного права та процесу. – 2009. - № 1. – С.67-69. 

Дутко А. О. Використання елементів законотворчої техніки в 

цивільному законодавстві України / Митна справа. – 2012. – Ч.2. – Кн.2. - № 

1. – С.157-162. 

Євграфова Є. П. Формування системи національного законодавства 

(деякі питання теорії і практики): дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / 

Євграфова Єлизавета Павлівна. - Харків. - 2005. - 193 с. 

Клім С. І. Застосування аналогії закону до цивільних правовідносин, які 

мають публічно-правовий характер / С. І. Клім // Науковий вісник 

міжнародного гуманітарного університету. – 2011. - № 1. – С.109-113. 

http://www.lib.ua-ru.net/disser/ru/code-12.00.03.html
http://www.lib.ua-ru.net/disser/ru/code-12.00.03.html


Клім С. І. Застосування цивільно-правовий норм за правилами 

міжгалузевої аналогії / С. І. Клім // Часопис Академії адвокатури України. – 

2011. - № 3. – С.1-10. 

Кодифікація приватного цивільного права / за ред. Довгерта. – К.: 

Український центр правничих студій. – 2000. – 336 с. 

Лебідь В. І. Співвідношення Цивільного кодексу України та інших  

кодексів України: окремі питання предмета правового регулювання /  

В. І. Лебідь // Юридична наука. – 2011. - № 2. – С.45-49. 

Лідовець Р. А. Змішані договори в цивільному праві України: дис... 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Лідовець Руслан Анатолійович. – Львів, 

2005. – 203 с. 

Майданик Р. Правовий звичай як джерело цивільного права /  

Р. Майданик // Юридична Україна. – 2009. - № 6. – С.67-72. 

Погорєлов Є. В. Місце звичаю в сучасному цивільному праві України /  

Є. В. Погорєлов, І. Ю. Стрельникова // Ученые записки Таврического 

национального университета. Серия «Юридические науки». – 2010. - № 2. – 

С.52-56. 

Погрібний С. Щодо ролі звичаїв та моральних засад суспільства у 

правовому регулювання договірних суспільних відносин / С. Погрібний / 

Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. - № 6. – С.8-11. 

Притченко Р. С. Судова практика як джерело права / Р. С. Притченко / 

Правова держава. – 2003. - № 7. – С.198-202. 

Спасибо-Фатєєва І. В. Взаємодія цивільного законодавства з іншими 

галузями законодавства: проблеми і перспективи / І. В. Спасибо-Фатєєва // 

Університетські наукові записки. – 2006. - № 3-4. – С.108-113. 

Стефанчук М. О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав: дис... 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Стефанчук Микола Олексійович. – К. – 

2006. – 202 с. 

Стефанчук М. О. Шляхи реформування цивільного законодавства /  

М. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2009. - № 3. – С.43-50. 

Стрєльникова І. Ю. Місце звичаю в сучасному праві України /  

І. Ю. Стрєльникова, Є. В. Погорєлов // Ученые записки Таврического 

національного университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические 

науки». – 2010. – Т.23. - № 2. – С52-56. 

Тополевський Руслан Богданович. Системні зв'язки юридичних джерел 

права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх 

справ. - Х., 2004. – 204 с. 

Химчук Н. І. Рішення Конституційного Суду України як джерело 

цивільного права / Н. Ф. Химчук // Форум права. – 2009. - № 3. – С.634-638. 

Яворська О. Роль і значення судової практики в правовому 

регулюванні цивільних відносин / О. Яворська // Вісник Львівського 

університету. – 2009. - № 49.- С.151-157. 

 

Заняття № 2 

Тема 2. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин 



 

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.  

2. Елементи цивільних правовідносин.  

3. Поняття та зміст цивільної правоздатності.  

4. Поняття та зміст цивільної дієздатності.  

5. Склад учасників (суб’єктів) цивільного правовідношення.  

6. Об’єкти цивільних правовідносин.  

7. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.  

8. Види цивільних правовідносин. 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 

2. Структура цивільних правовідносин. 

3. Поняття та структура суб’єктивного цивільного права. 

4. Поняття та види суб’єктивного цивільного обов’язку. 

5. Цивільна правоздатність. 

6. Поняття та зміст цивільної дієздатності. 

7. Види цивільних правовідносин. 

 

Практичні завдання 

1. Комаров зняв квартиру, що належить на праві приватної власності 

Сурмі, строком на 1 рік. 

Охарактеризуйте правовідношення, назвіть його суб'єктів. Що є 

об'єктом даного правовідношення? Які цивільні права та обов'язки складають 

його зміст? 

2. Левченку на праві власності належить автомобіль.  

Охарактеризуйте існуюче правовідношення, назвіть його суб'єктів. Що 

є об'єктом даного правовідношення? Які цивільні права та обов'язки 

складають його зміст? 
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Заняття № 3 

Тема 3. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 

1. Фізичні особи як індивідуальний суб’єкт цивільного права.  

2. Правосуб’єктність фізичної особи.  

3. Опіка та піклування. 

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою. 

5. Ознаки, що індивідуалізують правовий статус фізичної особи: ім’я, 

місце проживання фізичної особи. 

6.  Акти цивільного стану. 

7. Особливості цивільної правосуб’єктності підприємців.  

 

Задача № 1. 

До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував 

мопед «Верховина». Через деякий час Володимир за побутовим правочином 

обміняв мопед на легкий мотоцикл «Мінськ», який через 3 дні був 

вкрадений. Батько Володимира вимагав повернути мопед, на що одержав 

відмову. Тоді він звернувся з позовом у суд. 

Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести 

суд? 

Задача № 2. 

Кореспонденти однієї з газет, Косов і Курінний під, час відрядження до 

Іраку в зону бойових дій у січні 2004 року пропали, їх автомобіль пізніше був 

знайдений з багатьма слідами від куль. У лютому 2004 року батько Косова 

звернувся в суд з заявою про визнання сина померлим, яка була задоволена. 

У травні 2004 poку Косов повернувся на батьківщину і пояснив, що увесь цей 

час знаходився у полоні і йому випадково вдалося втекти. 



Дайте юридичний аналіз викладеної ситуації. Як буде вирішена доля 

майнових та інших прав Косова? 

 

Теми рефератів: 

1. Індивідуалізуючі ознаки фізичної особи як суб’єкта цивільних 

правовідносин. 

2. Правоздатність фізичної особи: поняття, особливості, зміст. 

3. Дієздатність фізичної особи: поняття, зміст, види. 

4. Особливості дієздатності неповнолітніх. 

5. Обмеження дієздатності фізичної особи. 

6. Визнання фізичної особи недієздатною. 

7. Порядок встановлення та припинення опіки та піклування. 

8. Порядок визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою. 

9. Правове регулювання цивільної правосуб’єктності підприємців. 

10. Порядок визнання банкрутом фізичної особи-підприємця. 

 

Практичні завдання 

1. 7 вересня 2010 року громадянин Новіков вранці пішов до магазину за 

хлібом і не повернувся. 1 лютого 2011 року його дружина звернулася до суду 

з вимогою визнати її чоловіка безвісно відсутнім. При цьому вона вказала в 

заяві причину, з якої вона вимагає такого рішення, а саме: вона бажає 

розлучитися зі своїм чоловіком, щоб мати можливість одружитися з іншим. 

Чи задовольнить суд вимоги дружини громадянина Новікова? 

За яких підстав суд може визнати фізичну особу безвісно відсутньою? 

2. 16-річному Борису на день народження його сестра Олена 

подарувала мотоцикл. Через деякий час Борис обміняв подарований 

мотоцикл на мотоцикл іншої марки у свого друга Сашка. Через 5 днів 

придбаний у Сашка мотоцикл було викрадено. Мати Бориса звернулась до 

Сашка з вимогою про повернення подарованого сину мотоциклу, на що 

одержала відмову, після чого звернулася з позовом до суду про витребування 

мотоциклу, який був подарований Борису. 

Яке рішення повинен постановити суд? 

Дайте юридичну оцінку діям учасників відносин. 

3. У зв’язку з тяжким захворюванням рішенням суду 40-річного 

Хоменка було визнано недієздатним. Впродовж 6 місяців він проходив 

стаціонарне лікування. Після виходу з лікарні Хоменко став почувати себе 

набагато краще. У зв’язку з цим опікун Хоменка, його двоюрідний брат 

Микола, звернувся до місцевого управління юстиції з проханням подати від 

його імені (опікуна) позов до суду про надання обмеженої цивільної 

дієздатності Хоменку. 

Виправте юридичні помилки, допущені в тексті. 

Дайте юридичну оцінку діям учасників відносин. 
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Заняття № 4 

Тема 4. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 

1. Поняття та ознаки юридичної особи.  

2. Правоздатність юридичної особи.  

3. Дієздатність юридичної особи.  

4. Види юридичних осіб.  

5. Об’єднання юридичних осіб.  



6. Порядок виникнення юридичної особи.  

7. Порядок припинення юридичної особи. 

 

Задача № 1. 

Приватне підприємства “Чайка” засноване 5 засновниками, з яких один 

є громадянином Ізраїлю надавало населенню послуги з туризму. В зв’язку зі 

зміною кон’єктури ринку кількість замовлень поменшала і засновники 

вирішили припинити діяльність підприємства. При цьому з’ясувалось, що в 

підприємства є такі зобов’язання – зобов’язання по кредиту банку 

забезпеченого заставою приміщенням підприємства, обов’язок виплат 

бухгалтеру підприємства, що постраждав від нещасного випадку на 

виробництві, борги по комунальних платежах, борги по зарплаті 

співробітникам, податкова заборгованість.  

Який спосіб припинення діяльності юридичної особи розкритий в 

задачі і що є його причиною? Яка черговість виплат по зобовязаннях 

підприємства? Що станеться з підприємством, якщо коштів для виплат по 

боргах не вистачить? Дайте повну характеристику юридичної особи? 

Задача № 2. 

Іванченко вирішив створити підприємство з надання послуг з 

перевезення вантажів. Для цього він позичив 500 тис. грн., зареєстрував 

юридичну особу, купив машини та найняв на роботу людей. Підприємство 

запрацювало і почало приносити Іванченко дохід. Через 1 рік настав час 

повертати борг. Кредитор звернувся до Іванченко, але він відмовився і 

запропонував звертатися до підприємства, оскільки гроші позичались на його 

створення, зараз воно працює має прибуток то з нього і потрібно стягувати 

борг. Кредитор звернувся до суду. 

Чи відповідає юридична особа за зобов’язаннями засновника ? Яку 

юридичну особу створив Іванченко ( дайте повну характеристику )? Що 

потрібно зробити аби підприємство законно сплати борги засновника ? 

 

Теми рефератів: 

1. Юридичні особи в римському праві. 

2. Поняття та ознаки юридичної особи. 

3. Поняття та розвиток інституту юридичної особи в цивільному праві 

Західної Європи. 

4. Наукові теорії поняття та суті юридичної особи в науці цивільного 

права. 

5. Система юридичних осіб в сучасному українському цивільному 

законодавстві. 

6. Правоздатність юридичної особи. 

7. Правове регулювання дієздатності юридичної особи. 

8. Порядок виникнення юридичної особи. 

9. Процедура визнання юридичної особи банкрутом. 

10. Правовий статус підрозділів юридичної особи. 

 



Практичні завдання: 

1. Гаврилову належало 68 % акцій АТ «Діалог». Будучи одним із членів 

правління товариства, він уклав договір на поставку товарів, які 

виробляються товариством, Дніпропетровському універмагу. Голова 

правління товариства відмовився виконувати договір як такий, що укладений 

без згоди правління. Гаврилов заявив, що він як акціонер, що який володіє 

контрольним пакетом акцій, не повинен погоджувати умови договору з 

правлінням. 

Чи правильним є твердження Гаврилова та дії Голови правління 

товариства? 

Вирішіть задачу по суті. 

2. Юридична особа «Дантист» уклала договір із заводом медичного 

устаткування на придбання обладнання для стоматологічного кабінету. Після 

відвантаження обладнання заводом-виготовлювачем було з’ясовано, що у 

договорі не зазначені найменування відділення банку і номер банківського 

рахунку юридичної особи «Дантист». У відповіді на вимогу правління заводу 

повідомити свої платіжні реквізити уповноважена особа юридичної особи 

«Дантист» повідомила, що у неї немає взагалі рахунку, а її фінансове 

обслуговування здійснює районний відділ охорони здоров’я. На той час 

обладнання для стоматологічного кабінету було вже доставлено в лікарню, 

вмонтоване в стаціонарному приміщенні і використовувалося для лікування 

хворих. 

Вирішіть задачу по суті. 

3. Фірма «Велко» спеціалізувалася по наданню посередницьких послуг 

у сфері укладання деяких видів цивільно-правових договорів. Офіс фірми 

знаходився в орендованому приміщенні. Власністю фірми була оргтехніка та 

грошові внески на банківських рахунках. Студент-юрист Андрій 

стверджував, що фірма «Велко» не є юридичною особою, оскільки вона, по-

перше, не має відокремленого майна, а, по-друге, оскільки її офіс 

знаходиться в орендованому приміщенні, то неможливо визначити 

місцезнаходження юридичної особи, бо кімнати, які займає фірма «Велко», є 

місцезнаходженням тієї юридичної особи, якій вони належать на праві 

власності, а дві юридичні особи не можуть мати одне місцезнаходження. 

Тому фірму «Велко» не можна вважати юридичною особою. 

Чи вірним є твердження Андрія? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Вирішіть задачу по суті. 
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Заняття № 5 

 

Тема 6. Об’єкти цивільних правовідносин 

 

1. Поняття та види об’єктів цивільних правовідносин.  

2. Матеріальні та нематеріальні блага як об’єкти цивільних 

правовідносин.  

3. Дії та послуги як об’єкти цивільних правовідносин.  

4. Результати творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин.  

5. Речі як об’єкти цивільних правовідносин.  

6. Гроші як об’єкти цивільних правовідносин. Особливості цивільно–

правового режиму валютних цінностей.  

7. Цінні папери як об’єкти цивільних правовідносин. Види цінних паперів 

 

Задача № 1 

При продажі приватного підприємства між продавцем Семеновим та 

покупцем Масенко виник спір відносно визначення складу майна, яке 

повинно перейти покупцеві. Масенко наполягав на тому, щоб до нього 

перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не 

реалізована, а також немайнове право (право на фірмове найменування та на 

товарний знак). В той же час він був проти того, щоб до нього перейшли 



борги підприємства перед іншими кредиторами та обов’язки щодо виплат в 

соціальні фонди. Семенов проти цього заперечував. 

Охарактеризуйте об’єкт даних цивільних правовідносин за критеріями 

класифікації об’єктів? 

Задача № 2 

Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ 

майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділення їй 

частки спільної власності, а саме: половини технічної бібліотеки, яку чоловік, 

працюючи науковим співробітником НДІ, почав збирати ще до укладення 

шлюбу; однієї шафи з меблевого гарнітуру та трьох столових сервізів. 

Що є об’єктом цивільних правовідносин у даному разі? Дайте 

характеристику всіх об’єктів даних відносин згідно загальноприйнятої 

класифікації? 

 

Теми рефератів: 

1. Публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин: 

поняття та види. 

2. Органи державної влади як суб’єкти цивільних правовідносин. 

3. Особливості правосуб’єктності публічно-правових утворень. 

4. Україна, її суб’єкти та муніципальні утворення як особливі суб’єкти 

цивільного права. 

5. Здійснення виключних прав публічно-правовими утвореннями. 

6. Публічно-правові утворення як суб’єкти зобов’язальних 

правовідносин. 

7. Особливості відповідальності публічно-правових утворень як 

суб’єктів цивільних правовідносин. 

 

Практичні завдання: 

1. У громадянина України Юхименка було два сини: Микола та Богдан. 

Після смерті за складеним ним заповітом дача заповідалась Миколі, а гараж і 

автомобіль – Богдану. Микола, який прийняв у спадщину дачу, звернувся до 

брата Богдана з вимогою віддати йому деякі частини автомобіля (колеса, 

мотор), щоб урівняти вартість їхніх часток, але Богдан не погодився, 

мотивуючи тим, що в такому разі вартість автомобіля значно зменшиться. З 

метою досягнення справедливості Микола звернувся до суду. 

Чи правий у своїх діях Микола? 

Вирішіть задачу по суті. 

2. Громадянин Малашенко впродовж тривалого часу колекціонував 

старовинні годинники. Після смерті Малашенка було оголошено складений 

заповіт, за яким усе майно, в тому числі і колекція старовинних годинників, 

має перейти у рівних частках до дружини, дочки та його рідного брата 

Андрія. Дружина Малашенка заперечувала проти поділу колекції годинників, 

вважаючи, що колекція є неподільною, і пропонувала рідному брату Андрію 

його частку в колекції замінити іншим майном із своєї частки або 

відшкодувати вартість цієї частки грішми. Брат Малашенка не погоджувався 



з жодним із варіантів і вимагав передачі відповідної частини колекції в 

натурі. Дружина Малашенка звернулася до суду за захистом своїх прав. 

Чи праві у своїх судженням сторони? 

Вирішіть спір по суті. 
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Заняття № 6 

Тема 7. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин 

 

1. Поняття та види правочинів.  

2. Договори та односторонні правочини, їх класифікація.  

3. Умови дійсності правочинів.  

4. Форма правочину, наслідки її недотримання. 

5. Державна реєстрація правочинів.  

6. Недійсність правочинів. Правові наслідки недійсності правочинів.  

 

Задача № 1 

Громадянин Іванов, як опікун неповнолітнього Гусєва, від його імені 

продав належний тому на праві приватної власності автомобіль „BMW-Mini” 

своєму сусідові. На таку угоду було отримано письмовий дозвіл за підписом 

представника місцевого виконкому.  

Чи є підстави для визнання угоди купівлі-продажу автомобіля 

недійсною? В якому порядку повинні скоюватись дії від імені неповнолітніх, 

спрямовані на відчуження належних останнім майнових прав? Чи змінилася 

б відповідь на перше запитання, якщо таку угоду укладав би батько 

неповнолітнього? 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття та види юридичних фактів. 

2. Неправомірні дії як підстави виникнення, зміни та припинення 

цивільних правовідносин. 

3. Юридичні акти та їх види як підстави виникнення, зміни та 

припинення цивільних правовідносин. 

4. Дії та події як підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 

5. Договори та інші правочини як підстави виникнення, зміни та 

припинення цивільних правовідносин. 

6. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

7. Майнова та моральна шкода як підстави виникнення, зміни та 

припинення цивільних правовідносин. 

 

Практичні завдання 

1. Комерційний банк «Данко» уклав кредитний договір з 

представником фірми «Едельвейс» Грязновим. Кредит не був повернутий у 

строк, зазначений в кредитному договорі, після чого банк звернувся з 

претензією до фірми «Едельвейс». У відповіді на претензію комерційного 

банку «Данко» генеральний директор фірми «Едельвейс» пояснив, що 

Грязнов не мав повноважень на укладання такого договору, а тому вимоги 

банку фірма не задовольнить. У своєму позові до суду комерційний банк 



«Данко» вимагав повернення кредиту фірмою «Едельвейс», посилаючись на 

те, що кредитні кошти були перераховані на розрахунковий рахунок фірми 

«Едельвейс» і використані нею. В свою чергу, фірма «Едельвейс» подала 

зустрічний позов про визнання правочину, укладеного між Грязновим та 

комерційним банком «Едельвейс», недійсним. 

Вирішить справу по суті, аргументуючи свою відповідь і посилаючись 

на цивільне законодавство України. 

2. Хохлов шляхом обману та погрози укладав договори купівлі-продажу 

предметів антикваріату за ціною, значно меншою від їх реальної вартості. 

Невдовзі громадянка Новак звернулася до правоохоронних органів і 

повідомила, що її ввели в оману і примусили укласти договір купівлі-

продажу старовинної картини. Відносно Хохлова було порушено кримінальну 

справу, всі придбані у такий же спосіб речі антикваріату були вилучені у нього 

на квартирі під час обшуку. Невдовзі Хохлов помер до закінчення 

розслідування. Слідчий, керуючись поясненнями потерпілих, повернув їм 

предмети антикваріату. Спадкоємці Хохлова заявили позов про визначення 

права власності на вилучені предмети антикваріату, мотивуючи тим, що вина 

Хохлова в судовому порядку не встановлена, а кримінальна справа у зв'язку із 

його смертю припинена. 

Чи правомірні в цьому випадку дії спадкоємців померлого Хохлова? 

Вирішіть справу по суті. 

3. Професор права Ткачук вирішив подарувати своєму аспірантові 

Фельдману до дня захисту ним дисертаційного дослідження колекцію 

філософської літератури. Про своє рішення Ткачук повідомив рідних: 

дружину і дочку, а також написав листа аспірантові. До передачі колекції 

дарувальник помер. Дочка останнього відмовилася передати колекцію 

Фельдману і вимагала сплатити за неї 10 000 гривень. Фельдман не 

погодився сплачувати гроші, пославшись на лист, в якому вказувалося, що 

колекцію йому подаровано, тим більше що він захистив дисертацію до смерті 

свого наукового керівника і лише не встиг забрати колекцію. В свою чергу 

дочка Ткачука послалася на заповіт свого батька, в якому було вказано, що 

вона є спадкоємцем всього майна. Фельдман звернувся з позовом до суду про 

витребування колекції книг у дочки Ткачука. 

Хто зі сторін в цьому випадку правий? 

Чи буде прийнято позов до розгляду судом? 
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Заняття № 7 

Тема 9. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків 

 

1. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права та виконання 

суб’єктивного цивільного обов’язку.  



2. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов’язків у 

цивільному праві. 

3. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно–правових 

обов’язків. 

4. Поняття та межі здійснення суб’єктивних цивільних прав.  

5. Поняття і форми зловживання правом.  

6. Відмова в захисті цивільного права і наслідки його застосування. 

 

Задача № 1 

Після проведених спільних перевірок приватного підприємства 

„Колос” працівниками органів міліції і податкової інспекції, адміністрацією 

ПП „Колос” на дверях було вивішено оголошення: „Корупціонерам: 

заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому 

інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства 

ЗАБОРОНЕНИЙ!”. 

Охарактеризуйте порушені права Кондратова А.П. і Ряхіна П.Р.?  Яким 

чином можуть  захистити порушені права вказані особи? 

 

Задача № 2 

Після закінчення строкової служби в Збройних силах України 

громадянин Петренко пред’явив до Збройних сил України позов про 

відшкодування завданої йому моральної шкоди. Підставою подання позову 

він вважав тривале позбавлення його особистих немайнових прав, зокрема 

таких, як право на свободу пересування, право на вільний вибір місця 

проживання, право на недоторканність житла, право на вільний вибір роду 

занять і таке інше. 

Чи підлягає позов задоволенню? 

 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття та способи суб’єктивних цивільних прав. 

2. Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав. 

3. Межі здійснення цивільних прав. 

4. Поняття та види недобросовісної конкуренції. 

5. Захист суб’єктивних цивільних прав. 

6. Значення моральних норм та правил ділової етики в процесі 

здійснення цивільних прав. 

7. Принцип здійснення цивільних прав у відповідності до соціального 

призначення. 
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Заняття № 8 

Тема 12. Строки здійснення та захисту цивільних прав і виконання 

цивільних обов’язків 

 

1. Поняття та цивільно-правове значення строків та термінів.  

2. Види строків у цивільному праві, їхня класифікація.  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11vivozi.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11vivozi.pdf


3. Строки виникнення та здійснення цивільних прав.  

4. Обчислення строків у цивільному праві. Початок і закінчення спливу 

строків.  

5. Поняття і значення позовної давності.  

6. Види строків позовної давності, застосування і обчислення строків 

позовної давності.  

7. Відновлення строку позовної давності.  

8. Наслідки спливу строку позовної давності.  

 

Задача № 1 

Пронько в присутності своїх приятелів Кібця та Сушка 1 червня 1998 р. 

позичив у Федорчука 7 тис. грн.. на один місяць, проте борг вчасно не 

повернув. 4 лютого 1999 р. він переказав поштою 5 тис. грн., повідомивши, 

що решту поверне пізніше. Федорчук декілька разів нагадував йому про борг, 

а в січні 2002 р. звернувся з позовом до суду.  

Чи може Федорчук оспорювати факт передачі коштів і чи може 

Пронько посилатись на підтвердження факту передачі коштів свідками? Які 

строки застосовані учасниками цивільно-правових відносин? Який вид 

позовної давності буде використано у суді? Яке рішення повинен винести 

суд? 

Задача № 2 

Суржанський передав Шишлаєвському 7 травня 1991 року на деякий 

час телевізор, попередивши останнього в розписці про повернення речі на 

першу вимогу. Восени 1998 р. Суржанський, повернувшись з відрядження, 

звернувся з проханням повернути річ, але Шишлаєвський відмовився це 

зробити, посилаючись на пропуск строку позовної давності. 

Який вид строку згадується у задачі?Про яку саме позовну давність йде 

мова? Що є початковим моментом перебігу позовної давності у даному 

випадку? Чи правомірна відмова Шишлаєвського? 

 

 

Теми рефератів: 

1. Поняття та значення строку в цивільному праві. 

2. Види строків в цивільному праві. 

3. Правила обчислення строків. 

4. Поняття, значення та види строків позовної давності. 

5. Позовна давність: перебіг, зупинення та припинення. 

6. Правові наслідки спливу строку позовної давності. 

7. Вимоги, на які не поширюється позовна давність. 

 

Практичні завдання 

 

1. Пан Т. уклав з Н. і Л. договір підряду на побудову будинку. В 

договорі підряду було зазначено, що у разі неналежної якості роботи, 



виконаної за договором, позов замовником може бути пред’явлений 

впродовж одного року від дня прийняття роботи. 

Встановіть, чи є в даному випадку порушення норм, які встановлюють 

застосування позовної давності, що застосовується до вимог щодо 

неналежної якості роботи? 

2. Б. скоїв вбивство А. Дружина вбитого громадянина а. звернулася із 

заявою до органів попереднього слідства про визнання її цивільним 

позивачем у кримінальній справі, яку було порушено проти Б. Постановою 

слідчого від 11 липня 2007 року дружину вбитого А. було визнано цивільним 

позивачем по справі. Рішенням суду, що набрало 15 вересня 2010 року, 

цивільний позов дружини вбитого А. про відшкодування моральної шкоди, 

завданої діями Б., залишено без розгляду. Суд мотивував тим, що строки 

позовної давності, які застосовуються до таких вимог, уже сплинули. 

Чи правомірним є рішення суду? 

На які вимоги позовна даність не поширюється? 

3. Представник ТОВ «Магнолія» звернувся до суду з позовом про 

стягнення неустойки (штрафу) за несвоєчасну оплату фабрикою хутряних 

виробів «АНТА», поставлених ТОВ «Магнолія». У зв’язку з тим, що в 

результаті збоїв у роботі автоматизованої системи обліку розрахунків ТОВ 

«Магнолія» пропустило строки позовної давності, господарський суд 

відновив позовну давність по своїй ініціативі, але виніс рішення про те, що 

неустойка (штраф), яка повинна бути сплачена фабрикою хутряних виробів 

«АНТА» товариству «Магнолії», стягується на користь держави. 

Чи правомірним є рішення суду? Обгрунтуйте свою відповідь, 

посилаючись на цивільне законодавство України. 
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Заняття № 9 

Тема 13. Загальні положення та  захист права власності та інших 

речових прав 

 

1. Поняття права власності.  

2. Способи виникнення права власності  

3. Припинення права власності. 

4. Поняття й ознаки речового права.  

5. Види речових прав. 

6. Поняття захисту речових прав. 

7. Види цивільно–правових способів захисту речових прав. 

8. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння 

(віндикаційний позов).  

9. Вимога про усунення порушень, не зв'язаних з позбавленням 

володіння (негаторний позов). 

 

Задача № 1 

За договором купівлі-продажу мале підприємство “Аква” придбало у     

ТОВ “Вікторія” партію товару. При укладенні договору було передбачено, 

що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він прибув за ним тільки 3-го 

липня і з'ясував, що під час грози 2-го липня в склад попала блискавка і товар 



згорів. Покупець пред’явив позов до продавця про надання йому тієї ж 

кількості і якості товару та відшкодування збитків. 

Що є підставою виникнення права власності у підприємства “Аква”? 

Хто несе в даному разі ризик випадкового знищення товару? На кого було б 

покладено ризик випадкового знищення товару, у разі його відібрання й 

розміщення покупцем та розміщенням на іншому складі?  Охарактеризуйте 

обставину, що стала причиною знищення майна? 

Задача № 2 

До стада фермерського господарства Стецька пристала бездоглядна 

корова. Через місяць вона привела теля, а через 6 місяців фермер Стецько 

вирішив її продати. При продажі виявився власник корови Петренко, який 

наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер Стецько проти цього 

заперечував, вважаючи що через 6 місяців він став власником і корови, і 

теляти. Сторони звернулись до суду. 

Який спосіб набуття права власності на майно застосований на думку 

Стецька?  Якщо Стецько правомірно набув право власності на корову, то 

кому належить теля?  Яке рішення повинен винести суд? 

Задача № 3 
 З квартири Мухіна за час його відсутності було викрадено 

стереосистему, колекцію старовинних монет і одну тисячу доларів готівкою. 

Через деякий час злодії були затримані. Вони зізналися у крадіжці, але 

викрадених речей у них вже не було. Вони пояснили, що колекцію монет 

вони здали до антикварного магазину, а систему здали в заставу громадянину 

Кузовову, в якого позичили десять тисяч гривень. Що стосується доларів, то 

вони готові компенсувати цю суму, але в гривнях, оскільки правочини в 

іноземній валюті заборонені. 

Який вид позову може подати Мухін до злодіїв, до якого виду способів 

захисту права власності він відноситься? Охарактеризуйте спосіб захисту 

права власності, який може використати Мухін з метою повернення 

колекції монет? Як би було б вирішено питання у випадку продажу колекції 

монет Кузовову? Чи можуть бути задоволені претензії Мухіна шляхом 

запропонованим злодіями? 

 

 

Теми рефератів: 

1. Економічні відносини власності як складова частина предмета 

цивільно-правового регулювання. 

2. Власність як економіка-правова категорія. 

3. Право власності одне з найважливіших речових прав. 

4. Приватноправова та публічно-правова цінність інституту права 

власності. 

5. Система речових прав. 

6. Речові права в системі цивільних прав. 

7. Порядок набуття права власності. 

8. Припинення права власності. 



9. Поняття та зміст права власності. 

10. Поняття та значення речового права. 

11. Правова природа обмежених речових прав. 

12. Види обмежених речових прав. 

13. Поняття та види сервітутів. 

14. Особливості речових прав юридичних осіб на господарювання над 

майном. 

15. Правовий режим обмежених речових прав на земельні ділянки і 

житлові приміщення. 

16. Обмежені речові права і право власності. 

17. Правове регулювання охорони та захисту речових прав у 

цивільному праві. 

18. Класифікація цивільно-правових способів захисту речових прав. 

19. Підстави застосування речово-правових та зобов’язально-правових 

способів захисту речових прав. 

20. Віндикаційний позов. 

21. Негаторний позов. 

22. Позов про визнання права власності чи іншого речового права. 

23. Особливості позовів до публічної влади про захист інтересів 

приватних осіб як суб’єктів речових прав. 

 

Практичні завдання 
 

1. В кінці 2007 р. було зареєстровано дочірнє підприємство «Омега», 

дані про яке були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств, 

установ і організацій України. Відповідно до його статуту, воно було 

створене шляхом виділу частин майна та фінансів із основних та оборотних 

фондів материнського підприємства – засновника. Пізніше материнське 

підприємство – засновник підприємства «Омега» було визнано банкрутом та 

ліквідовано, не зумівши задовольнити у повному обсязі вимоги знаної 

кількості кредиторів. Останні пред'явили до дочірнього підприємства вимогу 

про виконання зобов'язань, не виконаних підприємством – засновником. Не 

зумівши задовольнити свої вимоги в позасудовому порядку, кредитори 

подали позо до суду. 

Заперечуючи проти позову, дочірнє підприємство посилалося на 

статтю 96 Цивільного кодексу України, у частині другій якої міститься 

правило про те, що засновник юридичної особи або власник її майна не 

відповідає за зобов'язаннями, а юридична особа не відповідає за 

зобов'язаннями власника або засновника, крім випадків, передбачених 

законодавчими актами або установчими документами юридичної особи. В 

статуті ж цього підприємства закріплене положення про те, що дочірнє 

підприємство не відповідає своїм майном за борги засновника, а засновник 

не відповідає за борги та зобов'язання підприємства. 

Чи обґрунтовані вимоги кредитора? Вирішіть справу. 



2. Данилов повертався додому пізно ввечері. Його зупинив незнайомий 

чоловік і запропонував придбати у нього новий магнітофон. Ціна 

пропонувалася значно нижча за реальну ціну. Данилов подумав про те, що 

схожий магнітофон бачив у свого сусіда Щіткова. Окрім того, він знав, що 

нещодавно квартиру його сусіда пограбували. Але купити магнітофон не 

відмовився. На наступний день до Данилова зайшов Щітков і побачив у 

нього магнітофон. В ньому він впізнав свій магнітофон, сказав Данилову, що 

він належить йому і вимагав його повернення. Проте Данилов відповів, що 

придбав його на ринку і повертати його не збирається. 

Визначте вид права володіння Данилова. Обгрунтуйте свою відповідь. 

Чи може Щітков витребувати свій магнітофон із володіння Данилова? 

3. Заступник голови політичної партії уклав договір позики з 

комерційним банком. З метою забезпечення зобов’язання партії щодо 

повернення грошових коштів між банком та політичною партією був 

укладений договір застави, предметом якого було майно, одержане 

політичною партією внаслідок здійснення нею господарської діяльності, а 

також майно, належне членам цієї партії на праві приватної власності. 

Вчасно повернути проценти по позиції партії не вдалося. Банк – 

кредитор звернувся до суду з вимогою про примусове звернення стягнення 

на предмет застави. 

Вирішіть справу. Яких порушень чинного законодавства припустили 

сторони? 

4. Лаврова здала у ремонт велосипед, але через два дні їй довелося 

терміново виїхати у сусідню область. Повернулась вона аж через 3 місяці. Ідучи 

на другий день у велоремонтну майстерню, вона несподівано побачила як 

Корольов їде на її велосипеді. Вона зупинила Корольова і поставила умову 

про повернення речі, заявивши володільцю велосипеда, що може показати 

документи, які підтверджують її право власності. Корольов відмовилася, 

мотивуючи це тим, що велосипед вона купила на ринку. 
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Заняття № 10 

Тема 14. Загальні положення про право інтелектуальної власності. 

Авторське право і суміжні права 

 

1. Поняття інтелектуальної власності. 

2. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно–правового 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності. 

3. Поняття та функції авторського права та суміжних прав в системі 

виключних прав. 

4. Правове регулювання авторського права та суміжних прав. 

5. Об’єкти авторського права та суміжних прав. 

6. Суб’єкти авторського права та суміжних прав. 

7. Особисті немайнові права автора та їх види. 

8. Захист авторського права та суміжних прав. 

 

Задача № 1 

Викладач ХМІ Петров створив комп’ютерну програму, яка розробляла 

розклад занять. Керівництво інституту схвалило його роботу і видало премію 

100 грн. і в порядку обміну передовим досвідом зробило копії програми на 

яких виробником був указаний ХМІ і розіслало їх по інших вузах де її також 

прийняли до використання. Петров вважаючи, що його права порушені подав 

позов до суду про поновлення своїх прав та відшкодування збитків. 

Який об’єкт авторського права створив Петров? Які права Петрова 

порушені? Які заходи для поновлення порушених права може прийняти суд? 

Чи вплине на ситуацію умова про те, що Петров створював цю програму за 

трудовим договором з інститутом? 

Задача № 1 

Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від 

Академії внутрішніх справ в порядку виконання трудових обов'язків 

розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був 



розроблений та наданий керівництву Академії в червні 2004 року, однак 

схвалений не був. 

У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу 

під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу в друк 

керівництво академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не 

міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу академії 

внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на 

проект належить йому та ніякого дозволу він отримувати не повинен. 

Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому 

належить право авторства на проект кодексу? Чи мав Кац право публікувати 

проект кодексу без згоди керівництва академії? 

 

Теми рефератів: 

1. Інтелектуальна власність: поняття, загальна характеристика її 

результатів. 

2. Цивільно-правове регулювання відносин по охороні та 

використанню результатів інтелектуальної діяльності, засобів 

індивідуалізації товарів та їх виробників. 

3. Поняття інтелектуальної власності як інституту цивільного права в 

об’єктивному значенні. 

4. Відображення в загальних нормах цивільного права особливостей 

інтелектуальної діяльності та її результатів. 

5. Інтелектуальна власність як сукупність виключних авторських, 

суміжних, патентних та прирівняних до них прав. 

6. Цивільно-правове регулювання результатів інтелектуальної 

діяльності. 

7. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної діяльності. 

 

 

Практичні завдання 

1. За попередньою домовленістю між кореспондентом газети «Новини» 

Філіпченко та головою громадської організації «Просвіта» Леонідовим газета 

мала надрукувати інтерв'ю останнього. За тиждень до публікації Леонідів дав 

інтерв'ю, яке було записано Філіпченко, і погодився на його публікацію У 

зв'язку з тим, що у місті, в якому виходила газета, за цей час було скоєно ряд 

резонансних злочинів, значна частина шпальт номера була відведена цій 

темі. Наслідком цього стало скорочення інтерв'ю більше ніж удвічі. Леонідів 

заявив, що його права як автора грубо порушені. Філіпченко з цим не 

погодився, твердячи, що ці питання не врегульовані законодавством про 

інтелектуальну власність. 

Хто правий у цій ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте. 

2. При заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Поліс» 

Шевченко в якості статутного внеску вніс свої права інтелектуальної власності 

- рукопис книги «Типові форми договорів у підприємницькій діяльності», 



свої знання та професійні якості з організації та легалізації господарських 

товариств, оцінивши їх у 25 відсотків статутного доходу. Інші 75 відсотків 

були внесені іншими засновниками товариства з обмеженою 

відповідальністю «Поліс». При цьому це було закріплено установчим 

договором та статутом. Товариство було у встановленому порядку 

зареєстроване і здійснювало свою статутну діяльність протягом трьох років, 

після чого припинило діяльність. За той час вищезгадана книга хоча і була 

видана, але внаслідок її низького змістовного рівня та суттєвих помилок не 

реалізовувалася. Співзасновники вимагали повернення їм їхніх внесків 

відповідно до внесених грошових та майнових внесків, їх розміру та форм. 

Шевченко також претендував на частину майна і стверджував, що на основі 

його інтелектуального потенціалу ТОВ успішно здійснювало свою діяльність, 

не мало боргів, співзасновникам виплачувалися вчасно дивіденди. Але 

загальні збори відмовили в його вимозі, і він передав спір на розгляд суду. 

Яке рішення повинен винести суд? 

Які особливості інтелектуальних прав? 

На цьому прикладі поясніть природу права інтелектуальної власності та 

їх види. 

Чи можна в якості статутних внесків вносити права інтелектуальної 

власності? 
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Програмові вимоги до складання екзамену з навчальної 

дисципліни «Цивільне та сімейне право України»  

 

1. Загальні положення про купівлю-продаж.   

2. Види договору купівлі-продажу.  

3. Роздрібна купівля-продаж.  

4. Купівля-продаж нерухомості.  

5. Договір поставки та його значення.  

6. Види договору поставки.  

7. Договір міни.  

8. Договір дарування. 

9. Поняття договору ренти.  



10. Сторони у договорі ренти.  

11. Зміст договору ренти.  

12. Різновиди договору ренти.  

13. Форма ренти.  

14. Розмір ренти. 

15. Поняття договору довічного утримання (догляду).  

16. Форма договору довічного утримання (догляду).  

17. Сторони у договору довічного утримання (догляду).  

18. Зміст договору довічного утримання (догляду).  

19. Припинення договору довічного утримання (догляду). 

20. Договір найму (оренди).  

21. Правове регулювання договору прокату.  

22. Найм (оренда) земельної ділянки. 

23. Поняття договору найму житла.  

24. Права та обов’язки сторін договорів найму житла.  

25. Зміна договору найму житла.  

26. Поняття договору позички.  

27. Форма договору позички.  

28. Сторони та зміст договору позички.  

29. Припинення договору позички. 

30. Поняття та значення договору підряду.  

31. Види договору підряду.  

32. Поняття та види транспортних зобов’язань.  

33. Система транспортних договорів.  

34. Договори про організацію перевезень вантажів.  

35. Договори перевезення пасажира і багажу.  

36. Договір буксирування.  

37. Особливості договору перевезення вантажу на різних видах 

транспорту. 

38. Договір залізничного перевезення вантажів.  

39. Договір повітряного перевезення вантажів. 

40. Поняття договору про надання послуг. 

41. Сторони в договорі про надання послуг. 

42. Зміст договору про надання послуг. 

43. Поняття договору зберігання. 

44. Зберігання за законом. 

45. Спеціальні види зберігання.  

46. Основні страхові поняття. 

47. Види страхування. 

48. Поняття та значення договору доручення. 

49. Поняття та виконання договору комісії. 

50. Особливості окремих видів комісії. 

51. Поняття договору позики. 

52. Сторони договору позики. 

53. Форма договору позики. 



54. Наслідки порушення договору позики позичальником. 

55. Поняття кредитно-розрахункових відносин.  

56. Правова природа та поняття кредитного договору.  

57. Комерційний кредит.  

58. Поняття договору банківського вкладу.  

59. Поняття договору банківського рахунку. 

60. Поняття сімейного права як науки, галузі права та правової 

дисципліни. 

61. Предмет, метод і система сімейного права. 

62. Поняття, ознаки та склад сімейних правовідносин. 

63. Принципи сімейного права. 

64. Джерела сімейного права. 

65. Поняття, ознаки та функції сім’ї. 

66. Види сімей. 

67. Право особи на сім’ю. 

68. Права та обов’язки сім’ї. Відповідальність за виховання дітей. 

69. Поняття та ознаки шлюбу. 

70. Порядок та умови укладення шлюбу. 

71. Шлюбний вік. 

72. Право на шлюб. 

73. Реєстрація шлюбу. 

 

 



 


