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Загальні відомості про навчальну дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, доктринальні 

засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії 

та інститути загальної та особливої частин цивільного права, сімейного права, особистих 

немайнових прав, речового права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, 

специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, заснованих 

на юридичній рівності, вільному волевиявленню та майновій самостійності їх учасників, 

особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем національного 

законодавства, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки 

сучасного праворозуміння. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право: сучасні аспекти 

правозастосування» є досягнення всебічного глибокого розуміння природи і суті цивільно-

правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів 

правознавців; засвоєння теоретичних положень науки цивільного права, формування 

відповідних професійних компетенцій щодо правильного застосування отриманих знань та 

правових норм при вирішенні конкретних завдань. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне право: сучасні аспекти 

правозастосування» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних 

та практичних знань з цивільного права, визначення та розкриття змісту цивільно-правових 

понять, категорій та інститутів цивільного права, ознайомлення з основними положеннями 

чинного сімейного законодавства України, об’єктивних закономірностей їх розвитку, 

навчання розумінню конкретного змісту норм цивільного, сімейного законодавства, 

оволодіння навичок самостійної практичної роботи з відповідними нормативно-правовими 

актами, тлумачення їх та правильного застосовування при вирішенні конкретних справ. 

 

Пререквізити 

філософія правозастосування та логіка юридичної аргументації; сучасні методології 

науково-правових досліджень; юридична компаративістика; нормопроектувальна та 

правозастосовна діяльність юриста; право інтелектуальної власності 

 

Постреквізити 

інформаційні системи та технології в правозастосовчій діяльності; цивільне 

процесуальне право: сучасні аспекти правозастосування; особливості розгляду окремих 

категорій цивільних справ; сучасні аспекти спадкового права; сучасні аспекти договірного 

права 

 

Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні 

компетентності 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
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ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, 

у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової 

системи Європейського Союзу на правову систему України.  

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 

Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини 

на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.  

ФК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного 

права та міжнародних правових систем з правовою системою 

України.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

 

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 «Право» 

повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, 

тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 

дослідження.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих 

послуг.  

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з 

правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  
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ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 

відповідні суспільні відносини.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування 

у різних сферах професійної діяльності. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

 основні правові категорії цивільного права;  

 зміст норм цивільного права; 

 основні інститути цивільного права, а також об’єктивні закономірності їх розвитку; 

 систему цивільного законодавства України; 

 стан основних проблем науки цивільного права; 

 

вміти: 

 використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

 знаходити необхідні норми цивільного законодавства України, правильно 

тлумачити їх і застосовувати на практиці; 

 аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації рішення; 

 виявляти наявні проблеми і визначати шляхи їх вирішення. 
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2. Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

(д/б та ксф) 

заочна форма навчання 

(д/б та ксф) 

Рік підготовки 

І І 

Загальна кількість годин – 

135 (для денної форми 

навчання) 

Загальна кількість годин – 

135 (для заочної форми 

навчання) 

 

 

Семестр 

2 2 

Лекції 

6/6 год. 

Семінарські 

32/8 год. 

Практичні 

26/8 год. 

Самостійна робота 

71/113 год. 

Вид контролю 

екзамен 
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

 

 

Назви розділів і тем 

 

 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всього у тому числі всього у тому числі 

 

 

л сем. п с. р.  

 

л сем. п с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Теоретичні та 

практичні проблеми сучасного 

цивільного права 

 

12 2 2  8 13 2 2  9 

Тема 2. Суб'єкти цивільного 

права: сучасний стан правового 

регулювання 

 

13  2 2 9 15   2 13 

Тема 3. Вчення про особисті 

немайнові права 

 

11  2  9 15   2 13 

Тема 4. Концептуальні 

положення про речове право 

 

21 2 6 4 9 17 2 2  13 

Тема 5. Доктринальні підходи 

до правового регулювання 

відносин у сфері 

інтелектуальної власності 

 

17  4 4 9 15  2  13 

Тема 6. Теоретичні положення 

про зобов'язання 

 

21 2 4 6 9 17 2 2  13 

Тема 7. Правове регулювання 

недоговірних зобов'язань за 

цивільним законодавством 

України 

 

21  6 6 9 15   2 13 

Тема 8. Проблеми сімейного 

права 

 

19  6 4 9 15   2 13 

Екзамен  (або Залік) 
Залік Залік 

Усього годин 135 6 32 26 71 135 6 8 8 113 
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4. Плани семінарських та практичних занять
1
 

4.1. Плани семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Теоретичні та практичні проблеми сучасного цивільного права 

 (навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Проблема визначення місця цивільного права в системі права України.  

2. Теорії та підходи до визначення предмету цивільного права та його ролі в 

розмежуванні галузей права.  

3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. 

4. Традиційні та сучасні погляди на функції цивільного права. 

5. Проблематика визначення принципів цивільного права.  

6. Загальні положення про здійснення цивільних прав та захист цивільних прав та 

інтересів.  

7. Проблеми визначення джерел цивільного права.  

8. Цивільне право та цивільне законодавство.  

9. Акти цивільного законодавства, їх система.  

10. Договір як регулятор цивільних відносин. 

11. Правове значення судової практики та роз’яснень вищих судових інстанцій.  

12. Рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел цивільного права 

України. 

13. Методологія цивільного (приватного) права.  

 

 

ТЕМА 2. Суб'єкти цивільного права: сучасний стан правового регулювання 

 (навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Суб’єкти цивільного права та учасники цивільних правовідносин.  

2. Правосуб’єктність фізичної особи. Співвідношення правоздатності та 

суб’єктивних прав фізичних осіб.  

3. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.  

4. Емансипація неповнолітніх.  

5. Проблема індивідуалізації фізичної особи.  

6. Фізична особа-підприємець. Право фізичної особи на здійснення підприємницької 

діяльності.  

7. Проблематика конструкції «юридичної особи». Ознаки юридичної особи. 

Цивільна правосуб’єктність юридичної особи.  

8. Проблема систематизації юридичних осіб.  

9. Юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права. Правова 

природа установчих документів юридичної особи. 

10. Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин.  

 

                                           
1 Плани проведення семінарських та практичних занять приводяться у відповідності до структури залікового кредиту з розрахунку 135 

годин на навчальну дисципліну. 
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ТЕМА 3. Вчення про особисті немайнові права 

 (навч. час – 2 год.) 

Питання до семінарського заняття: 

1. Сучасні теорії визначення поняття та видів особистих немайнових прав. 

2. Особисті немайнові права юридичної особи. 

3. Захист порушених особистих немайнових прав фізичної особи.  

4. Проблемні питання захисту прав на повагу до честі та гідності фізичної особи, 

права на недоторканність ділової репутації юридичної особи.  

5. Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав 

фізичної особи.  

6. Проблемні питання компенсації моральної шкоди юридичній особі.  

7. Компенсація моральної шкоди юридичній особі у практиці Європейського суду з 

прав людини. 

 

 

ТЕМА 4. Концептуальні положення про речове право 

 (навч. час – 6 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Поняття та ознаки речового права.  

2. Види та система речових прав.  

3. Власність і право на мирне володіння майном відповідно до ст. 1 Першого 

протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

4. Теоретичні конструкції власності та права власності.  

5. Проблематика визначення видів права власності.  

6. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного 

будівництва.  

7. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.  

8. Набувальна давність як спосіб набуття права власності.  

9. Право власності на земельну ділянку. 

10. Речово-правові способи захисту права власності.  

11. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.  

12. Визнання необґрунтованими активів та їх витребування. 

13. Земельний сервітут.  

14. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис).  

15. Право забудови земельної ділянки (суперфіцій). 

16. Особистий сервітут та підстави його припинення. 

 

 

ТЕМА 5. Доктринальні підходи до правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності 

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Поняття права інтелектуальної власності та становлення системи правової 

охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 

2. Система права інтелектуальної власності.  

3. Основні інститути права інтелектуальної власності. 

4. Виникнення та розвиток права інтелектуальної власності.  

5. Теорії походження права інтелектуальної власності.  

6. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності. 
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7. Суб’єкти та об’єкти прав інтелектуальної власності.  

8. Відмінності об’єкта права власності від результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності.  

9. Доктринальні підходи щодо визначення та змісту права інтелектуальної власності. 

10. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. 

 

 

ТЕМА 6. Теоретичні положення про зобов'язання 

(навч. час – 4 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Проблемні питання застосування видів забезпечення виконання зобов’язань. 

2. Розмежування завдатку та авансу.  

3. Грошові зобов’язання: поняття, правові наслідки порушення.  

4. Проценти у цивільному праві та особливості їх стягнення.  

5. Правові наслідки порушення зобов’язання. 

6. Теоретичні конструкції цивільно-правової відповідальності.  

7. Збитки та неустойка як основні форми цивільно-правової відповідальності.  

8. Проблемні питання звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

9. Проблемні питання укладення, виконання, зміни та розірвання договору.  

10. Проблемні питання визнання договору неукладеним.  

11. Попередній та публічний договори у цивільному праві. 

12. Деліктні зобов’язання.  

13. Елементи corpus delikti civile.  

14. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки.  

15. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду. 

 

 

ТЕМА 7. Правове регулювання недоговірних зобов'язань за цивільним 

законодавством України 

(навч. час – 6 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Правове регулювання зобов'язання з публічної обіцянки винагороди: поняття і 

види. Правове регулювання зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки нагороди за 

результатами конкурсу: поняття, суб’єкти, предмет.  

2. Правове регулювання зобов'язань із вчинення дій в майнових інтересах іншої 

особи без її доручення.  

3. Правове регулювання зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та 

життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 

4. Особливості зобов’язань, шо виникають внаслідок рятування здоров’я та життя 

фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи: умови виникнення, сторони.  

5. Правове регулювання зобов'язань із створення загрози життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну юридичної особи.  

6. Правове регулювання зобов'язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави.  
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ТЕМА 8. Проблеми сімейного права 

(навч. час – 6 год.) 

Питання до семінарських занять: 

1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права.  

2. Сімейне право та норми моралі. 

3. Сім’я як об’єкт правової охорони. Право особи на сім’ю. 

4. Поняття «члена сім’ї» у законодавстві. 

5. Підстави створення сім’ї.  

6. Шлюб як підстава створення сім’ї.  

7. Проживання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в 

будь-якому іншому шлюбі, як підстава створення сім’ї (фактичні шлюбні відносини).  

8. Проблемні питання застосування сімейно-правових норм. 

 

 

 

4.2. Завдання для практичних занять 

Загальні методичні поради: 

Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити 

практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту 

обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела. 

Перевіряється викладачем під час проведення практичних занять. 

 

ТЕМА 2. Суб'єкти цивільного права: сучасний стан правового регулювання 

 (навч. час – 2 год.) 

Задача 1 
Шістнадцятирічний громадянин С., який навчається у технікумі, на одержану 

стипендію придбав декілька білетів грошово-речової лотереї. За одним із цих білетів він 

виграв телевізор. Не проінформувавши своїх батьків, він продав його за 2 000 грн другу 

громадянину І. 
Батько громадянина С. звернувся до громадянина І. з проханням повернути телевізор. 

Проте гр. І. відмовився це зробити, посилаючись на те, що білети грошово-речової лотереї 

гр. С. придбав на свою стипендію, тому він може самостійно розпоряджатися цими білетами 

і виграшами. Тоді батько гр. С. пред’явив до гр. І. позов про визнання договору купівлі-

продажу недійсним. 
Яке рішення повинен винести суд? 
 

Задача 2 
Громадянка Ф. звернулася до органів опіки та піклування з проханням призначити їй 

піклувальника, в заяві вона посилалася на те, що не може проживати самостійно, оскільки 

потребує стороннього догляду. Органи опіки та піклування відмовили у її призначенні 

піклувальника, посилаючись на те, що у заявниці є дорослий син, який проживає у тому ж 

населеному пункті, що й гр. Ф. 
Чи правомірні дії органів опіки та піклування? 
 

Задача 3 
Громадянин П., якому 18 років, купив у свого товариша громадянина К., якому 17 

років, магнітофон. Дізнавшись про це, батько гр. К. звернувся до суду з вимогою визнати 

договір купівлі-продажу недійсним. Гр. П. заперечував проти цього, посилаючись на те, що 

магнітофон був раніше придбаний гр. К. на свою стипендію і останній має право 

розпоряджатися ним самостійно. 



12 

 

Яка цивільна дієздатність неповнолітніх? Розгляньте докази сторін та підготуйте 

висновок про те, як повинен бути вирішений цей спір. 
 

Задача 4 
Громадянин І. та П. вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю. 

Однак орган державної реєстрації відмовив у реєстрації, мотивуючи тим, що кількість 

учасників товариства з обмеженою відповідальністю повинна бути не менше трьох осіб, 

оскільки за Законом України «Про господарські товариства» кількість членів ревізійної 

комісії повинна бути не менше 3-х осіб. 
Чи є законними дії органу державної реєстрації? 
В яких випадках може бути відмовлено в реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності? Яким чином громадяни І. та П. можуть захистити свої права та яку 

аргументацію вони повинні при цьому надати? 
 

Задача 5 
Зробіть аналіз ситуації з наведенням посилань на відповідні статті ЦКУ. 
Наказом директора технікуму був оголошений набір студентів для навчання на базі 

технікуму за кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра. 
Група студентів була набрана та приступила до занять 1 вересня. 
Через півроку після цього прокурор Дніпропетровської області заявив позов про 

визнання діяльності технікуму щодо надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог 

до бакалавра такою, що не відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України, та про 

відсутність у технікумі відповідної ліцензії на впровадження освітньої діяльності на рівні 

освітньо-кваліфікаційних вимог до підготовки за стандартом бакалавра. 
Після прокурорської перевірки та фактичної заборони здійснювати вищезазначену 

діяльність група студентів звернулася до суду з колективним позовом про відшкодування 

збитків, завданих зміною або розірванням договору, відповідно до пункту 5 статті 653 ЦК 

України. 
Чи пов’язана правоздатність юридичної особи та наявність ліцензії на впровадження 

певних видів діяльності? Де навчальний заклад може отримати ліцензію на впровадження 

освітньої діяльності, чи це обов’язкова умова роботи навчального закладу? 

 

 

ТЕМА 4. Концептуальні положення про речове право 

 (навч. час – 4 год.) 

Задача 1. 

У 2018 р. подружжя Сіренків придбало автомобіль. У 2019 р. в нотаріальній конторі 

було посвідчено договір дарування на ім'я дружини, а в липні 2020 р. шлюб був розірваний. 

Але чоловік продовжував користуватися автомобілем і після розірвання шлюбу. Сіренко 

звернулася до суду з позовом про повернення їй автомобіля. Відповідач проти позову 

заперечував, вважаючи, що права власності у позивачки на автомобіль не виникло, оскільки 

автомобіль їй не передавався (а це є обов'язковою умовою договору дарування), і є спільною 

власністю. Позивачка стверджувала, що оскільки договір був нотаріально посвідчений, то у 

неї виникло право власності на автомобіль. 

Як повинен бути вирішений спір? Які види власності можуть виникнути у 

подружжя? 

 

Задача 2. 

До фермерського господарства Сидорова пристала бездоглядна корова. Через місяць 

вона принесла теля, а ще через 6 місяців Сидоров вирішив її продати. Під час продажу 
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з'явився власник корови Петренко, який наполягав на поверненні корови і теляти. Сидоров 

проти цього заперечував, вважаючи, що через 2 місяці він став власником корови і теляти. 

Як повинна бути вирішена справа? 

 

Задача 3. 

Два брата, Сергій та Андрій, отримали у спадок житловий будинок. За домовленістю 

між братами Сергій зі своєю сім’єю користувався трьома кімнатами, що виходять на 

південну сторону, а неодружений Андрій – двома кімнатами з вікнами на північ. Кухня в 

будинку знаходилася у спільному користуванні. Андрій вирішив поїхати до іншого міста, де 

йому запропонували роботу, зв’язку з чим знайшов покупця на свою відокремлену частину 

будинку. Сергій був категорично проти продажу частини будинку сторонній особі. 

Нотаріус, до якого звернулися Андрій і покупець, відмовився посвідчити договір 

купівлі-продажу. 

Вирішить справу. 

 

Задача 4. 

Пан Стародубцев продав пану Марченку телевізор. За домовленістю сторін 

Марченко повинен був забрати телевізор через два дні. Вночі в квартирі Стародубцева 

трапилась пожежа в результаті якої згорів зазначений телевізор. Стародубцев відмовився 

повернути Марченку отриману за телевізор грошову суму посилаючись на те, що 

Марченко як власник телевізора несе ризик випадкової загибелі речі.  

Марченко звернувся до суду. 

Яке рішення повинен ухвалити суд? 

 

Задача 5. 

Під час проходження археологічної практики студенти другого курсу історичного 

факультету ОДУ Сіренко та Петров знайшли на розкопках кургану декілька старовинних 

золотих прикрас. Сіренко запропонував Петрову розділити знахідки між собою і нікому 

не говорити про це. 

Чи законна пропозиція Сіренка? Які дії повинні вчинити Петров та Сіренко згідно 

чинного законодавства? 

 

Задача 6. 

До фермерського господарства пана Онопрієнко пристала корова. Оскільки корову 

нічим було годувати, фермер забив її, м’ясо продав на базарі, а шкуру передав на 

шкіряний завод в обмін на шкіряні вироби. 

Через два місяці з’явився власник корови. 

До кого і які вимоги він може пред’явити згідно чинного законодавства?  

 

Задача 7. 

Анохіна та Дворкін доручили Січкарю за винагороду закласти в ломбарді їх речі – 

чоловіче та жіноче пальто та отримати для них позику. Пальто були закладені в ломбард, а 

потім викуплені Січкарем за гроші Анохіної та Дворкіна, проте останнім не повернуті. У 

зв'язку з цим Анохіна та Дворкін подали позов до Січкаря про стягнення вартості пальто. 

Суд на підставі норм права щодо віндикаційного позову зобов’язав відповідача 

відшкодувати позивачам вартість обох пальто. 

Чи правильно суд ухвалив рішення? 
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ТЕМА 5. Доктринальні підходи до правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності 

(навч. час – 4 год.) 

Задача 1. 
Краснова Ю. Ю. звернулася до видавництва «Юридична практика» з позовом, в якому 

просила стягнути з нього авторську винагороду та відшкодувати заподіяну моральну шкоду. 

У позові Краснова вказала, що у виданому СD-RОМ серед дипломних, курсових робіт і 

рефератів без її відома була вміщена написана нею дипломна робота. Як доказ вона 

представила дискету із записом своєї роботи. Як потім було встановлено, запис роботи на 

дискету був зроблений за рік до випуску в продаж згаданого диску. Витік інформації з її 

домашнього персонального комп'ютера виключався. Копію дискети із записом дипломної 

роботи на вимогу вищого навчального закладу, в якому вона навчалась, позивачка додала до 

матеріалів самої дипломної роботи. 

Як слід вирішити справу? Які факти мають значення для її вирішення?  

 

Задача 2. 

У грудні 2019 р. співробітниками юридичного відділу страхової компанії «Ризик» 

розроблено ініціативний проект Закону України «Про страхову справу» і розповсюджений 

для обговорення серед страхових компаній м. Харкова, а один примірник направлено у 

Верховну Раду України. Через деякий час з'ясувалось, що окремі його ідеї були використані 

в роботі та локальних нормативних актах страхової компанії «Поліс», зокрема в її «Правилах 

добровільного страхування кредитів». Вважаючи порушеним належне СК «Ризик» авторське 

право, в господарський суд Харківської області було подано позов про відшкодування 

завданих збитків, у тому числі упущеної вигоди, а також вилучення та спрямування на її 

користь незаконно отриманих у результаті порушення прибутків.  

Проаналізуйте вказану ситуацію і підготуйте письмові відповіді на запитання:  

Що є об'єктом авторського права та які об'єкти цим правом не охороняються?  

Чи вправі господарський суд розглядати вказаний позов?  

Чи підлягають задоволенню вимоги позивача?  

Яке рішення повинен прийняти суд?  

 

Задача 3. 
Газета "Время" і туристична фірма "Круїз" уклали договір, згідно з яким у газеті буде 

публікуватися реклама туристичної фірми за 21 200 грн. на місяць. Через деякий час редакція 

припинила надавати рекламу, повідомивши про розірвання договору в одній зі своїх статей.  

Туристична фірма, у зв'язку з необхідністю публікації реклами, організувала її випуск 

у газеті "Дело". Газета "Время" почала вимагати стягнення з туристичної фірми компенсацію 

за упущену вигоду.  

Чи є реклама результатом творчої діяльності? Чи може бути її визнано об'єктом 

авторського права? Чи має право позивач на відшкодування збитків? Яке рішення повинен 

ухвалити суд?  

 

Задача 4. 

Туристичний оператор звернувся до Господарського суду з позовом проти приватного 

підприємства про відшкодування збитків, завданих порушенням виключних прав 

туристичного оператора на розважально-документальний фільм про туристичні маршрути, 

які розробив туроператор. Порушення, на думку позивача, полягало у неправомірному 

продажу позивачем відеокасет із записами фільму, право розповсюдження яких приватне 

підприємство передало товариству.  
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Приватне підприємство, заперечуючи проти позову, посилалося на договір, укладений 

ним з акціонерним товариством, якому за договором з кіностудією – виробником 

аудіовізуального твору – було надано виключне право на відтворення та розповсюдження 

примірників цього фільму. Кіностудія займалася відтворенням фільму та продавала 

приватному підприємству відеокасети оптом, а приватне підприємство займалося 

роздрібною торгівлею відеокасетами на підставі договору про передачу приватному 

підприємству виключного права на розповсюдження примірників фільму.  

У договорі між кіностудією та приватним підприємством не містилося жодних умов 

щодо можливості чи заборони передавати виключне право іншим особам.  

Чи мало право приватне підприємство передати за договором виключні права на 

відтворення та розповсюдження примірників аудіовізуального твору? Чи належать 

товариству з обмеженою відповідальністю виключні права на відтворення та 

розповсюдження аудіовізуального твору? Чи підлягають задоволенню вимоги позивача? Яке 

рішення повинен ухвалити Господарський суд? 

 

Задача 5. 

Громадянин Леоненко, який має доступ до державної таємниці в сфері оборони 

держави, загубив диск, на якому зберігалися відомості, які становлять державну таємницю. 

Проаналізуйте дії останнього та визначте міру відповідальності. 

 

Задача 6. 

М., працівник науково-дослідницького інституту України, з метою доопрацювати 

деякі наукові розрахунки, таємно виніс за межі інституту документи, що містять інформацію, 

яка становить державну таємницю. По дорозі додому він зайшов до магазину з метою 

зробити покупки, а машину залишив на стоянці біля магазину. Повернувшись приблизно 

через годину, він з’ясував, що з машини були викрадені магнітофон та портфель з 

документами. 

Кваліфікуйте дії М. 

 

Задача 7. 

Порушуючи інструкцію щодо зберігання державної таємниці, конструктор заводу Т. 

брав документи, що містили державну таємницю, для роботи з ними вдома. Одного разу, 

перебуваючи в стані сп’яніння, він загубив папку з такими документами. Громадянин С. 

підібрав папку і показала своєму 29 синові. Ознайомившись зі змістом документів, останній 

відніс знахідку до міського управління СБУ. 

Кваліфікуйте дії Т. 

 

 

ТЕМА 6. Теоретичні положення про зобов'язання 

(навч. час – 6 год.) 

Задача 1. 
Прочитавши оголошення на сайті “Сландо”, громадянин П. вирішив купити у 

громадянина А. холодильник. Погодивши ціну, сторони домовилися, що П. через три дні 

приїде за холодильником на власному авто. Крім того, громадянин П. перерахував на 

картковий рахунок громадянина А. завдаток у розмірі 1000 грн. Приїхавши через три дні за 

холодильником П. виявив, що А. продав його іншій особі за більш вигідною ціною. 

Громадянин П. вирішив вимагати відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), 

повернення 1000 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди. 

Вирішіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним? 
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Задача 2. 
Громадяни Р. і Д. уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки і посвідчили його 

у нотаріуса. Після повного розрахунку з продавцем Р., Д почав будівництво будинку на 

земельній ділянці. Через деякий час дружина Р. заявила позов до суду про визнання договору 

недійсним, обґрунтувавши позов тим, що при укладені договору купівлі-продажу було 

порушено вимогу Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого з подружжя на 

відчуження нерухомого майна. 

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення прийме суд? 

 

Задача 3. 
Громадянин С. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним 

договору купівлі-продажу будинку. Позивач обґрунтовував позов тим, що при укладенні 

оспорюваного договору купівлі-продажу 19 серпня 2020 року громадянин К., що діяв на 

підставі його довіреності, продав будинок О. без згоди С. за заниженою ціною (втричі від 

ринкової вартості). О. подала зустрічний позов про виселення С. і членів його сім’ї з 

належної їй на праві власності будинку. 

Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення прийме суд? 

 

Задача 4. 
Організація-орендодавець, не одержавши від орендаря у встановлений строк орендну 

плату, скористалася своїм правом на утримання товарів, що належать орендареві й 

зберігаються в орендованому приміщенні. Оскільки заборгованість по орендній платі не була 

погашена протягом наступних шести місяців, орендодавець вирішив реалізувати продовольчі 

товари (строк придатності яких минав), для того щоб відшкодувати з вирученої суми орендні 

платежі. 

Побачивши рекламне оголошення про продаж, до орендодавця й орендаря звернулася 

фірма - постачальник цих продовольчих товарів і зажадала повернути товар, тому що 

останній не був оплачений покупцем (орендарем) у встановлений договором поставки строк. 

Чи підлягає задоволенню вимога постачальника? Які ще вимоги можуть бути 

пред'явлені постачальником до покупця?  

 

Задача 5. 
Підприємець А. за договором оренди з магазином використовував вільне складське 

приміщення для зберігання будівельних матеріалів. Оскільки з вини партнерів А. поставка 

будівельних матеріалів за останні три місяці не проводилася, складське приміщення не 

використовувалося, А. за цей період сплачував щомісячно лише 50 % обумовленої орендної 

плати. 

Магазин звернувся в суд з вимогою розірвати договір і відшкодувати понесені збитки 

в тому числі - упущену вигоду. 

Проаналізуйте ситуації. Яке рішення прийме суд?  

 

Задача 6. 
Між ТОВ “Нива” та приватним підприємством “АВС” 20 червня 2012 року було 

укладено безстроковий договір оренди складського приміщення загальною площею 62 кв.м. 

У 2020 році ТОВ “Нива” було реорганізоване. В порядку реорганізації за розподільчим 

балансом складське приміщення перейшло до ПАТ 

«Нива», яке звернувся до ПП з вимогою про визнання договору оренди недійсним та 

звільнення приміщення. Останнє відмовилося виконати вимоги, оскільки добросовісно 

дотримувалося всіх умов договору.  

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. 
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Задача 7. 
Між приватним підприємством “Бриг” та ТОВ “Норд” було укладено договір підряду, 

за яким ТОВ “Норд” зобов’язувалося виконати ремонтні роботи в приміщенні, що належало 

ПП. При прийнятті підприємством роботи з’ясувалося, що товариство виконало ремонт із 

порушенням технології (нерівно покладені кахлі, вологий паркет і т. ін.). Незважаючи на це, 

товариство відмовилося від належного виконання робіт без додаткової оплати. Через місяць 

після прийняття робіт ПП надіслало претензію ТОВ, у якій наполягало на завершенні 

ремонтних робіт своїм коштом, але у зв’язку із тим, що претензія не мала дати і номера, а 

також була підписана не керівником ПП, ТОВ “Норд” відмовилося її розглядати. Через 8 

місяців приватне підприємство “Бриг” надіслало повторну претензію, що містила всі 

необхідні реквізити, на яку ТОВ “Норд” не відповідало. Підприємство звернулося до 

господарського суду. 

Дайте відповідь на вказані запитання: 

1. Які наслідки настають для сторони за договором у разі недодержання нею 

порядку пред’явлення претензії? 

2. Протягом якого строку замовник має право на пред’явлення позову про виявлені 

недоліки в роботі, виконаній за договором підряду? 

3. Яке рішення має прийняти господарський суд? 

 

Задача 8. 
ТОВ “Світанок”, укладаючи договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, не 

склало кошторису робіт як окремого документу. Податкова інспекція подала позов до суду з 

вимогою про визнання договору недійсним на цій підставі. Відповідач проти позову 

заперечував, мотивуючи це тим, що акт приймання-передачі виконаних робіт, що був 

складений представниками сторін, містить перелік робіт та їх вартість. 

1. Що є істотними умовами договору підряду? Чи є кошторис істотною умовою 

договору? Чи завжди він складається? 

2. Яке юридичне значення має акт приймання-передачі виконаних робіт, у в яких 

випадках складається? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

  

Задача 9. 
Між підприємством “Жовті сторінки України” та комерційною фірмою “Оксі” було 

укладено договір, за яким підприємство “Жовті сторінки України” зобов’язувалося 

виготовити і розмістити у довіднику з ідентичною назвою рекламну інформацію фірми 

“Оксі”. Остання, в свою чергу, зобов’язувалася оплатити ці роботи у 14-ти денний строк з 

моменту підписання договору. Вартість робіт встановлювалася в умовних одиницях 

(розрахунок 1у.о. = 1$ США) у гривнях за курсом НБУ на момент оплати. Оскільки фірма 

протягом 6-ти місяців не оплатила виконані роботи, підприємство вирішило звернутися до 

суду із позовом про стягнення суми заборгованості. Відповідач заперечував проти позову, 

посилаючися на те, що йому позивачем не було надано акту виконаних робіт. 

1. Чи правомірно встановлювати суму оплати за договором в умовних одиницях, 

прирівнюючи їх до долара США чи іншої іноземної валюти? 

2. Чи є обов’язковим складання акту виконаних робіт? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 10. 
До господарського суду із позовною заявою про розірвання договору та повернення 

коштів звернулося ПАТ “Грон”, яке у 2012 р. уклало договір з аудиторською фірмою 

“Незалежний аудитор” про надання бухгалтерських послуг строком на п’ять років. Під час 

податкової перевірки у 2014 р. інспектором були виявлені численні порушення правил 

ведення бухгалтерського обліку, в тому числі відсутність ряду первинних документів, що 
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потягло за собою накладення штрафів. Юрисконсульт ПАТ “Грон” у судовому засіданні 

заявив, що як би аудиторська фірма “Незалежний аудитор” сумлінно виконувала умови 

договору про надання бухгалтерських послуг, то не були б накладені штрафи. У зв’язку з 

цим вони наполягають на розірванні договору, стягнення суми штрафів, а також всіх 

сплачених по договору аудиторській фірмі “Незалежний аудитор” коштів. Відповідач 

заперечив проти позову і заявив, що втрата бухгалтерських документів і накладені штрафи є 

наслідком недбалого виконання посадових обов’язків працівниками ПАТ “Грон”. 

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір. 

 

Задача 11. 
Між ТОВ “Прогрес” і Управлінням залізниці Закарпатської області було укладено 

договір на перевезення 40 т пшениці. Подані 4 вагони були повністю завантажені. На станції 

призначення при прийнятті вантажу було виявлено повну непридатність пшениці для 

переробки. В акті експертизи, проведеної на вимогу одержувача, зазначено, що пшениця 

заражена шкідником і з неї не вийде муки першого сорту. Тому продукція не може бути 

використана і підлягає знищенню. 

ТОВ “Прогрес” звернулося до залізниці з вимогою про відшкодування збитків, 

оскільки вважали, що зараження могло статися під час перевезення. 

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір. 

 

Задача 12. 
За умовами договору перевезення, укладеного 15 березня 2014 року між ПАТ 

"Нікопольський завод феросплавів" та ПАТ "Патхім" на адресу ПАТ "Нікопольський завод 

феросплавів" за залізничною накладною у вагоні надійшов коксовий горішок. 

Під час видачі вантажу була встановлена вагова недостача вантажу в кількості 5480 

кг, що підтверджуються актом від 14 липня 2014 року. У вказаному акті було зазначено, що 

завантаження вагону відбулося засобами відправника – ПАТ "Патхім". Завантаження 

вантажу правильне, рівномірне, вище бортів, замаркіроване вапном, слідів втрати вантажу не 

виявлено, двері та люки в вагоні щільно зачинені, витікання вантажу не було, кількість 

недостаючого вантажу у вагон вміститися могла. Зважування вагонів відбулося на станції 

призначення, з зупинкою, без розчеплення. Вказаним актом був зафіксований той факт, що 

доступу до вантажу при перевезенні сторонніх осіб не було, перевезення справне. 

ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" звернувся з позовом до Державного 

підприємства "Укрзалізниця", ПАТ "Патхім" про стягнення 54800 гривень. 

Проаналізуйте ситуацію, яке рішення прийме господарський суд? 

 

Задача 13. 
Хоменко одержав від Груби розписку наступного змісту: “Я, М.С. Груба, 

зобов’язуюся повернути В.О. Хоменку 14 листопада 2007 р. суму в розмірі 15 тисяч грн, 

отриману від нього у борг”. 15 листопада 2007 р. Хоменко зажадав від Груби повернення 

боргу. Але той відмовив. Хоменко пред’явив позов до суду. 

На судовому засіданні відповідач пояснив, що одержавши розписку, Хоменко разом з 

ним, Грубою, і його дружиною, направився до банку, щоб зняти суму зі свого рахунку. Але 

на рахунку грошей не виявилося. Хоменко завірив Грубу, що до вечора сума буде йому 

вручена. Однак не виконав обіцянку. Груба, зайнявши потрібну суму грошей у свого 

приятеля, подзвонив Хоменку і попросив його повернути розписку. Той пообіцяв негайно її 

порвати. 

З якого моменту договір позики вважається укладеним? Яке рішення повинен 

ухвалити суд? 
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Задача 14. 
Банк уклав із Астрахановим кредитний договір. Передбачаючи видачу кредиту, банк 

витратив кошти на залучення грошових ресурсів для цієї мети. Однак за 5 днів до 

встановленого строку видачі кредиту Астраханов заявив про відмову від договору, не 

пояснивши мотиви цього. 

У відповіді на вказану заяву банк указав наступне: “Відсутність у кредитному 

договорі вказівки на строк свідчить про те, що сторони не домовилися про наявність у 

позичальника права на відмову від договору. Однак ми згодні розірвати договір за умови 

відшкодування Вами збитків, яких ми зазнали при залученні грошових ресурсів для 

виконання умов кредитного договору”. 

Астраханов звернувся до юриста за порадою. 

За яких умов позичальник має право на відмову від отримання кредиту? Оцініть 

обґрунтованість доводів банку і дайте пораду Астраханову. 

 

Задача 15. 
Іщук звернулась до суду з позовом до племінниці Коваль про повернення 600 грн. із 

індексацією їх за станом на момент повернення боргу. Позивачка вказала, що цю суму вона 

позичала на покупку меблів ще три з половиною роки тому з умовою повернення боргу 

протягом трьох років. За цей час Коваль з нею не розрахувалась, і зростання цін знецінило 

позичену суму. Тому її потрібно проіндексувати відповідно до купівельної спроможності. До 

позовної заяви доданий талон поштового переказу дворічної давності. Однак Коваль 

пояснила, що це був переказ за куплений Іщук сервіз. 

Як укладається договір позики? Як необхідно вирішити справу?  

 

Задача 16. 
До суду звернулось підприємство «Світоч», яке займається виробництвом кондитерських 

виробів за захистом свого порушеного права інтелектуальної власності на комерційне 

найменування. Зазначивши у позовній заяві, що вони зареєстрували своє підприємство ще в 

1993 році, а тепер дізналися, що пів року тому було зареєстровано інше підприємство з такою ж 

назвою. 

У запереченні інше підприємство пояснило, що вони займаються виготовленням і 

продажем світильників та інших освітлюючи приладів, а не кондитерських виробів і тому не 

порушують прав на комерційне найменування. 

Чи порушило підприємство по виготовленню світильників право інтелектуальної 

власності на комерційне найменування? 

 

Задача 17. 
Приватний підприємець Іванов зареєстрував своє підприємство під назвою «Цезар» і 

успішно займався підприємницькою діяльністю. Через 2 роки через борги підприємство було 

ліквідовано.  

Чи втратив Іванов майнові права інтелектуальної власності на найменування свого 

колишнього підприємства? 

 

Задача 18. 
12.08.2019 Курбась написав слова до музики відомого композитора, в результаті чого 

було створено пісню і оприлюднено її. 20.12.2020 Курбась випадково почув по радіо вірш  

англійською мовою, який був в точності як ті слова з його пісні. 

Чи порушено майнове право Курбася? 
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ТЕМА 7. Правове регулювання недоговірних зобов'язань за цивільним 

законодавством України 

(навч. час – 6 год.) 

Задача 1. 
Внаслідок недбалого зберігання займистих речовин на дачній ділянці, що належить 

М., виникла пожежа. Вогнем були охоплені старі господарські будівлі, а також інвентар, що 

перебував у них, і запаси дров. Власник сусідньої ділянки Т., помітивши наближення вогню 

до будов, що знаходилися на території його ділянки, спробував привернути увагу М. до 

ситуації, що створилася, але, переконавшись у безплідності своїх спроб, став гасити пожежу 

всіма доступними способами. У результаті початих ним дій, а також допомоги підоспілих 

сусідів пожежу вдалося згасити. Будовам, що належать Т., шкода не була заподіяна, однак 

сам Т. одержав численні опіки середньої важкості. 

Вважаючи, що його дії можуть вважатися такими, що зроблені в інтересах М., Т. 

звернувся до нього з вимогою про відшкодування вартості ушкодженого одягу, а також про 

стягнення витрат на лікування у зв'язку з отриманими опіками. Адвокат М. думав, що 

пред'явлені вимоги не підлягають задоволенню, тому що дії Т. можуть уважатися 

зробленими винятково в інтересах М., оскільки були зроблені насамперед з метою 

запобігання шкоди майну самого Т.. Тим часом обов'язок щодо відшкодування необхідних 

витрат і іншого реального збитку закон покладає на особу, в інтересах якого потерпілий діяв. 

В інтересах же М. можуть уважатися зробленими лише дії по порятунку його майна, і розмір 

відшкодування у всякому разі не повинен перевищувати вартість цього майна, що вкрай 

незначна. Не дійшовши згоди, сторони звернулися в суд. 

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. 

 

Задача 2. 
У місцевій газеті було опубліковане оголошення А., в якому було обіцяно виплатити 3 

тис. грн. тому, хто повідомить його про доступні, нешкідливі й швидкодіючі способи 

позбавитися надлишкової ваги. Через певний час А. одержав на пошті бандероль від Б., 

співробітника науково-дослідної лабораторії Академії медичних наук, що містила докладний 

опис вітчизняних і закордонних методик скинення зайвої ваги, що успішно застосовані на 

практиці. Думаючи, що повідомлені А. відомості повністю відповідають вимогам, що 

містилися в оголошенні, Б. указав номер свого банківського рахунку, на який просив 

перерахувати необхідну суму. 

У відповіді А. заявив про відмову перерахувати необхідну суму, тому що, на його 

думку, повідомлені йому відомості не відповідають жодній з вимог, що вказувалися в 

оголошенні. По-перше, як вбачається з оголошення, його цікавили лише швидкодіючі 

методи позбавлення надлишкової ваги, тоді як запропоновані Б. методики дають відчутний 

ефект лише після закінчення 3-4 місяців з моменту застосування. По-друге, майже всі 

описані Б. методики допускають уживання препарату, що викликає в організмі А. алергійну 

реакцію, а тому не можуть уважатися нешкідливими. Що стосується препаратів, що не 

містять зазначеної речовини, то оцінити їх можна лише через деякий час із початку їх 

вживання. По-третє, вартість пропонованих до вживання препаратів досить висока, у зв'язку 

із чим вони не доступні для А. 

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. 

 

Задача 3. 
У засобах масової інформації м. Мукачево 20 березня було оголошено про проведення 

публічного конкурсу на право укладання договору на реконструкцію будинку, що належить 

міській раді. У конкурсі відповідно до його умов могли взяти участь будівельні фірми, що 

мають ліцензію на право здійснення реконструкції нежитлових об'єктів. Переможець 

конкурсу одержував також право розмістити за рахунок міської ради на прилеглій до 



21 

 

будинку території рекламний щит, що містить фірмове найменування та перелік основних 

видів його діяльності. Не пізніше 1 травня суб’єкти господарювання, що беруть участь у 

конкурсі, повинні були представити проект технічної документації на проведення 

реконструкції будинку, наступна оцінка якого дозволила б виявити переможця. 

4 квітня в тих же засобах масової інформації міська рада оголосила про скасування 

конкурсу з незалежних від неї причин. Виступаючи з цього приводу, міський голова заявив, 

що не вбачає в рішенні про скасування конкурсу нічого протизаконного, тим більше це 

рішення прийнято протягом першої половини встановленого для подання робіт строку. 

Наступного дня в раду звернулися будівельні фірми, що приступили до виконання 

умов конкурсу, з вимогою відшкодувати понесені ними збитки, оскільки рішення про 

скасування конкурсу є незаконним. Крім того, вони зажадали надання їм права розмістити за 

рахунок адміністрації свої рекламні щити. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні вимоги будівельних фірм? Що є підставою 

виникнення зобов'язання з публічного конкурсу й публічної обіцянки нагороди? 

 

Задача 4. 
Громадянин К., працюючи на дачній ділянці, несподівано почув за своєю спиною 

людський крик. Обернувшись, він побачив свого сусіда Д. з покаліченою рукою. Як 

виявилось, Д. зацікавився, що робить у такий пізній час його сусід і підійшов до нього ззаду. 

К. лопатою, якою копав грядки, вдарив Д. по руці. Внаслідок перелому руки Д. 26 днів 

знаходився на листку непрацездатності. 

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. 

 

Задача 5. 
У лікарню звернувся чоловік з проханням надати термінову допомогу його сину, який 

перебував у важкому стані і був привезений до лікарні. Завідувач хірургічного відділення 

незважаючи на те, що батько протягом години шість разів звертався за допомогою, відмовив, 

мотивуючи тим, що він зайнятий іншим хворим. 

Хворий помер. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок 

великої втрати крові. На запитання прокурора про можливість попередження смерті судово-

медична експертиза дала відповідь: при своєчасному наданні медичної допомоги життя 

можна було врятувати. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

Задача 6. 
У ніч на 20 серпня 2014 року було затоплено квартиру, внаслідок чого пошкоджено 

меблевий гарнітур, палац, картини, диван. На ремонт стін було витрачено 5200 грн., а 

майнові збитки становлять 12 000 грн. 

Як вияснилось, наймач Д., яка проживає вище, залишила відкритим водопровідний 

кран, що послужило причиною аварії. Д. вважає, що вона не затоплювала квартири, оскільки 

вода була подана раніше, ніж це прийнято за графіком. 

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. 

 

 

 

ТЕМА 8. Проблеми сімейного права 

(навч. час – 4 год.) 

Задача 1 
Громадянин Д. з вересня 2015 року не виплачував аліменти на дитину, які були 

встановлені за домовленістю між батьками. У квітні 2017 року до нього колишньою 

дружиною був пред’явлений позов про стягнення аліментів. Але в суді громадянин Д. проти 
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позову заперечував, посилаючись на те, що весь цей час він лікувався за кордоном і ці гроші 

йому були занадто потрібні. 
Чи присудить суд сплачувати аліменти? Якщо так, то з якого моменту? 
 

Задача 2 
Громадянин К. просив звільнити його від обов’язку сплачувати аліменти на 

утримання доньки від першого шлюбу, бо доньці К. 17 років, вона навчається на 1 курсі 

Педагогічного університету й отримує стипендію. Крім того, вона нещодавно вийшла заміж 

за працівника митниці, який отримує достатню зарплатню. Громадянин К. ще повинен 

утримувати непрацездатну дружину і 75-річну тещу, а його заробіток дорівнює лише 3 723 

грн на місяць. 
Яке рішення повинен винести суд? 
 

Задача 3 
Подружжя С. при розлученні уклали договір про припинення права їхньої дитини, що 

проживала з матір’ю, на аліменти у зв’язку з передачею в її власність нерухомого майна. 

Через 2 роки після розлучення мати дитини була змушена понести значні витрати для оплати 

операції, що була негайно необхідна дитині. Після цього вона звернулася до чоловіка з 

проханням компенсувати їй ці витрати. Батько дитини заперечував проти сплати аліментів на 

підставі того, що, на його думку, він уже виконав свій обов’язок з утримання дитини, 

передавши їй нерухомість досить великої вартості. 
Яке має винести рішення суд? 
Чи зміниться вирішення задачі, якщо у договорі про припинення права на аліменти 

буде прямо вказано, що батько звільняється від обов’язку брати участь у додаткових 

витратах на дитину? 
 

Задача 4 
Рішенням суду було встановлено обов’язок громадянина Ф. сплачувати аліменти в 

твердій сумі у розмірі 1 000 грн на місяць. Упродовж п’яти місяців він без поважних причин 

не виплачував аліменти. Одержувач аліментів бажає отримати з нього не тільки несплачені 

аліменти, а й пеню. 
Яким чином необхідно діяти для того, щоб отримати аліменти та пеню? Обрахуйте 

розмір пені. 
 

Задача 5 
Громадянка З. звернулася до суду з позовом щодо стягнення аліментів з її батька у 

розмірі 1/4 його заробітної плати щомісячно. В обґрунтування позову вона посилалась на те, 

що їй виповнилось 18 років і тому стягнення аліментів за рішенням суду автоматично 

припинилось; між тим за рішенням медико-санітар- ної експертизи вона визнана інвалідом 2 

групи і їй призначена пенсія в сумі 1 700 грн, яка не забезпечує можливості нормального 

існування. Відповідач позову не визнав і заявив, що у нього зарплата невелика і він 

добросовісно сплачував аліменти до досягнення донькою 18 років. Суд виніс рішення 

стягнути з батька на користь його повнолітньої доньки аліменти в розмірі 1 000 грн 

щомісячно. 
На яких підставах суд виніс таке рішення? Чому стягнення аліментів визначене 

судом у твердій грошовій сумі, а не в частковому співвідношенні до заробітку відповідача, 

як просила позивачка? Як довго стягуватимуться аліменти з батька на повнолітню доньку? 
 

Задача 6 
Громадяни Свірідови перебували в шлюбі 15 років, але дітей не мали через хворобу 

дружини. У лікарні їм порадили імплантувати запліднену клітину в організм іншої жінки, яка 

б змогла виносити дитину та народити її для Свірідових. Подружжя погодилося, але після 
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народження немовля жінка, яка його народила, стала наполягати, щоб її визнали матір’ю 

дитини, а Свірідова - батьком. 
Як вирішити цю справу? 
 

Задача 7 
Громадянка Г. назвала себе матір’ю дівчинки, народженою її неповнолітньою 

сестрою, і була записана як мати в свідоцтві про народження. Через п’ять років вона 

звернулася до відділу РАЦС щодо виправлення актового запису в свідоцтві про народження 

дівчинки, оскільки уклала шлюб, має своїх дітей і не бажає вважатися матір’ю дитини, якої 

не народжувала. 
Чи має право відділ РАЦС виправити актовий запис про народження за проханням гр. 

Г.? Який порядок оспорювання цього акта цивільного стану? 
 

Задача 8 
Громадянин К. одружився з громадянкою М., а через два роки у них народилася 

донька. Ще через рік гр. К. потрапив до лікарні, де після загального обстеження було 

встановлено, що він не може мати дітей. Після розмови з дружиною з’ясувалося, що донька 

народилася внаслідок застосування ДРТ. 
Чи може гр. К. відмовитися від батьківства? 
 

Задача 9 
У ст. 51 Конституції України зазначається, що «шлюб ґрунтується на вільній згоді 

жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права й обов’язки у шлюбі та сім’ї». У ст. 9 

Конституції України вказано, що «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після 

внесення відповідних змін до Конституції України». Ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України» 2004 р. передбачає: «Якщо міжнародним договором України, який набрав 

чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 

договору». Чи означає це, що в Україні діє примат міжнародного права, але крім Конституції 

України? Обґрунтуйте власну думку щодо доцільності запровадження змін у національне 

законодавство України з метою унормування стосунків одностатевих пар? 
 

Задача 10 
Обґрунтуйте власну думку на доцільність розробки законопроекту про легалізацію в 

Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з 

урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння й успадкування майна, 

утримання одного партнера іншим у разі непрацездатності, конституційного права не 

свідчити проти свого партнера. 

 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 

5.1. Практикум 

5.1.1. Підготовка рефератів 

Загальні методичні рекомендації: 

Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5 - 7 сторінок. 

Представляється на папері та електронному носії. 
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Приблизна тематика рефератів, доповідей (відповідно до структури навчальної 

дисципліни): 

1. Особливості правового становища фізичних осіб-підприємців.  

2. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності. 

3. Цивільно-правові способи захисту права власності.  

4. Захист права інтелектуальної власності судом. 

5. Заповіт подружжя: проблеми правового регулювання. 

6. Проблемні питання реалізації спадкових прав. 

7. Особливості дарування окремих видів майна. 

8. Особливості договору прокату.  

9. Ризик у підрядних відносинах.  

10. Особливості страхування від нещасних випадків на транспорті.  

11. Особливості зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя 

фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 

12. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду. 

 

5.2. Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного 

матеріалу. 

 

Загальні методичні поради:  
Тестові завдання виконуються шляхом надання лише однієї правильної відповіді на 

запропоноване питання. Декілька правильних відповідей на питання не допускається. 

 

1. Цивільне право як галузь права – це:  

a) система знань; 

b) частина науки про право; 

c) сукупність категорій та суджень; 

d) система правових норм. 

 

2. Цивільне право як наука – це: 

a) сукупність правових норм; 

b) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і 

розвитку цивільно-правових явищ; 

c) сукупність суспільних відносин;  

d) сукупність засобів та прийомів впливу.  

 

3. Що є предметом цивільного права?  

a) особисті немайнові відносини; 

b) майнові відносини; 

c) товарно-грошові відносини; 

d) майнові та особисті немайнові відносини. 

 

4. Хто є учасниками цивільних відносин?  

a) фізичні та юридичні особи; 

b) фізичні, юридичні особи та держава; 

c) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади; 

d) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 
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5. Методом правового регулювання в цивільному праві є:  

a) метод цивільно-правового регулювання; 

b) метод примусу; 

c) імперативний метод; 

d) метод заборони. 

 

6. Що означає "автономія волі сторін" як ознака методу цивільно-правового 

регулювання?  

a) право сторін визначати характер власних взаємовідносин у межах, встановлених 

законом; 

b) можливість самостійно і вільно проявляти та формувати свою волю; 

c) можливість мати рівні суб’єктивні права та юридичні обов’язки;  

d) властивість суб’єкта відносин нести цивільно-правову відповідальність. 

 

7. Функціями цивільного права є:  

a) функція соціального контролю; 

b) прикладна; 

c) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна; 

d) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів. 

 

8. Що означає "свобода договору"?  

a) правову охорону прав та інтересів сторін при укладенні договору; 

b) визнання за суб’єктом цивільного права можливості укладати договори (чи 

утриматися від їх укладання) та визначати їх зміст на власний розсуд відповідно до 

досягнутої з контрагентом домовленості; 

c) визнання за суб’єктом цивільного права можливості вільно обирати тип і характер 

своєї поведінки; 

d) закріплення в законодавчому порядку загального правила про право здійснювати 

підприємницьку діяльність, а також встановлення юридичних гарантій реалізації цього 

права. 

 

9. Що становить основу цивільного законодавства України?  

a) Цивільний кодекс України; 

b) акти Президента України; 

c) Конституція України; 

d) постанови Кабінету Міністрів України. 

 

10. Чи мають право сторони відступити від положень актів цивільного 

законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд?  

a) ні, не мають права; 

b) так, мають право; 

c) так, за винятком укладення односторонніх договорів; 

d) так, окрім випадків, якщо в цих актах прямо вказано про це, або якщо 

обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або 

із суті відносин між сторонами. 

 

11. Чи має акт цивільного законодавства зворотну дію у часі?  

a) ні; 

b) ні, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність 

особи; 

c) так; 
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d) так, окрім випадків встановлених законом. 

 

12. Звичаєм є: 

a) правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є 

усталеним у певній сфері цивільних відносин;  

b) правило поведінки, встановлене актами цивільного законодавства; 

c) поведінка сторін при укладенні договору; 

d) правило поведінки, яке зафіксоване у відповідному документі. 

 

13. Що з перерахованого не є складовою цивільного законодавства відповідно до 

сфери правового регулювання? 

a) закони; 

b) страхове законодавство; 

c) торгівельне законодавство; 

d) транспортне законодавство. 

 

14. Скільки частин складають систему цивільного права України?  

a) три; 

b) дві; 

c) п’ять; 

d) шість. 

 

15. Який із перерахованих інститутів не входить до загальної частини цивільного 

права?  

a) представництво;  

b) строки та терміни; 

c) об’єкти цивільних відносин; 

d) договірні зобов’язання. 

 

16. Не є об’єктом цивільних прав:  

a) гроші; 

b) цінні папери; 

c) правочин; 

d) інформація. 

 

17. Об’єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод або іншим 

чином переходити від однієї особи до іншої, є:  

a) об’єкти, що перебувають у вільному обігу; 

b) об’єкти, що обмежені в цивільному обігу; 

c) цінні папери; 

d) об’єкти, що вилучені з цивільного обігу. 

 

18. Чи можуть бути предметом цивільного обороту тварини, занесені до Червоної 

книги України? 
a) ні; 

b) лише у випадках та порядку, встановлених законом; 

c) так; 

d) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила поводження з тваринами. 

 

19. Індосамент – це: 

a) вид цінного паперу; 

b) особа, яка передає право за цінним папером; 
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c) передавальний надпис, вчинений на цінному папері; 

d) володілець цінного паперу. 

 

20. На які речі поширюється правовий режим нерухомих речей?  

a) на тварин; 

b) на цінні папери; 

c) на неподільні речі; 

d) на повітряні та морські судна. 

 

21. Майно – це:  

a) окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки; 

b) сукупність речей; 

c) сукупність речей, що утворюють єдине ціле; 

d) сукупність нерухомих речей. 

 

22. Складові частини речі – це:  

a) сукупність речей, які утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за 

призначенням; 

b) все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного 

знецінення; 

c) все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю; 

d) все те, що може бути виділене з речі без втрати її цільового призначення. 

 

23. Кому належать продукція, плоди та доходи від речі?  

a) власникові речі; 

b) власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом; 

c) володільцю речі; 

d) користувачу речі. 

 

24. Чи може бути предметом застави підприємство як єдиний майновий 

комплекс?  

a) так, якщо інше не встановлено законом або договором; 

b) так; 

c) ні; 

d) лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 

 

25. До якого виду цінних паперів відносяться акції? 

a) пайових;  

b) боргових; 

c) похідних; 

d) товаророзпорядчих. 

 

26. Залежно від підстав виникнення відповідальність поділяється на: 

a) повну та обмежену; 

b) договірну та недоговірну; 

c) субсидіарну та солідарну; 

d) відшкодування збитків та сплату неустойки. 

 

27. Відповідальність за порушення існуючого між визначеними сторонами 

зобов’язання, що становить додатковий до основного, вже існуючого, юридичний 

обов’язок, називається:  

a) недоговірною; 
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b) деліктною; 

c) субсидіарною; 

d) договірною. 

 

28. Відповідальність за порушення цивільних прав та обов’язків, що виникають 

не з договору, а з інших підстав (юридичних фактів), називається: 

a) солідарною; 

b) збільшеною;  

c) недоговірною; 

d) договірною. 

 

29. Форма та розмір недоговірної відповідальності встановлюються: 

a) договором; 

b) договором або законом; 

c) виключно законом; 

d) всі відповіді невірні. 

 

30. Залежно від розміру цивільно-правова відповідальність може бути: 

a) договірною або деліктною; 

b) солідарною або частковою; 

c) субсидіарною; 

d) повною, обмеженою та кратною. 

 

31. Солідарна відповідальність виникає: 

a) лише у випадках, встановлених договором або законом; 

b) завжди, якщо у зобов’язанні беруть участь кілька боржників або кілька кредиторів; 

c) лише у випадках, встановлених договором; 

d) лише у випадках, встановлених законом. 

 

32. В якому випадку настає субсидіарна відповідальність? 

a) у разі відповідальності учасників повного товариства між собою за зобов’язаннями 

цього товариства; 

b) у разі відповідальності батьків (усиновителів) або піклувальника за шкоду, завдану 

неповнолітнім; 

c) у разі відповідальності осіб, які спільними діями завдали шкоду; 

d) у разі неподільності предмета зобов’язання. 

 

33. В якому випадку настає солідарна відповідальність?  

a) у разі відповідальності учасників товариства з додатковою відповідальністю за 

зобов’язаннями товариства; 

b) у разі відповідальності батьків (усиновителів) або опікуна за шкоду, завдану 

малолітнім; 

c) у разі відповідальності опікуна за шкоду, завдану недієздатною особою; 

d) у разі відповідальності осіб, які спільними діями завдали шкоду. 

 

34. Сплата неустойки – це: 

a) форма відповідальності; 

b) вид відповідальності; 

c) ознака відповідальності; 

d) підстава відповідальності. 

 

 



29 

 

35. Відшкодування збитків – це: 

a) вид відповідальності; 

b) умова відповідальності; 

c) форма відповідальності; 

d) підстава відповідальності. 

 

36. Недоговірна шкода виникає: 

a) як наслідок порушення договірного зобов’язання; 

b) як наслідок порушення абсолютного права потерпілого; 

c) внаслідок втрати заробітку; 

d) внаслідок знищення речі. 

 

37. Втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 

також витрати, які вона зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 

права, називаються:  

a) упущена вигода; 

b) моральна шкода; 

c) неодержані доходи. 

d) реальні збитки. 

 

38. Яка обставина не звільняє від відповідальності за порушення зобов’язання? 

a) непереборна сила; 

b) груба необережність кредитора; 

c) казус;  

d) форс-мажор. 

 

39. Які правові наслідки передбачено законом за порушення зобов’язання з вини 

кредитора? 

a) суд звільняє від відповідальності боржника; 

b) боржник за грошовим зобов’язанням не сплачує проценти; 

c) суд відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника; 

d) законом не передбачено. 

 

40. Надзвичайна та невідворотна за даних умов подія – це: 

a) казус; 

b) випадок; 

c) форс-мажор; 

d) непереборна сила. 

 

41. Договір, за яким одна сторона, яка здійснює підприємницьку діяльність, 

зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність другої 

сторони для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не 

пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, є 

договором: 

a) підряду; 

b) поставки; 

c) роздрібної купівлі-продажу; 

d) контрактації. 

 

42. За метою придбання товару договір поставки відрізняється від договору: 

a) купівлі-продажу; 

b) контрактації; 
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c) ренти; 

d) найму (оренди). 

 

43. Договір поставки є договором: 

a) односторонній, консенсуальний, відплатний; 

b) двосторонній, реальний, безвідплатний; 

c) односторонній, реальний, відплатний; 

d) двосторонній, консенсуальний, відплатний. 

 

44. Продавцем (постачальником) у договорі поставки може бути: 

a) будь-яка фізична або юридична особа; 

b) некомерційна організація; 

c) фізична та юридична особа – підприємці; 

d) фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. 

 

45. Якщо в договорі строк дії договору поставки не визначений, він вважається 

укладеним на: 

a) п’ять років; 

b) три роки; 

c) два роки; 

d) один рік. 

 

46. Приймання продукції за якістю й комплектністю при одноміській поставці 

проводиться після надходження продукції на склад не пізніше: 

a) 5 днів; 

b) 10 днів; 

c) 15 днів; 

d) 20 днів. 

 

47. Договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем 

державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов’язання 

сторін і регулюються взаємовідносини замовника і виконавця є: 

a) договором поставки; 

b) державним контрактом; 

c) комерційним договором; 

d) державним замовленням. 

 

48. Договір позички може бути договором: 

a) консенсуальним або публічним; 

b) консенсуальним або реальним; 

c) реальним або умовним; 

d) реальним або публічним. 

 

49. Сторонами договору позички є: 

a) наймодавець і наймач; 

b) позичкодавець і наймач; 

c) орендодавець і орендар; 

d) позичкодавець і користувач. 

 

50. У простій письмовій формі укладається договір позички: 

a) речей побутового призначення; 

b) між фізичною та юридичною особою, між юридичними особами; 
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c) транспортного засобу; 

d) будівлі або іншої капітальної споруди строком понад один рік. 

 

51. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є 

фізична особа укладається у формі: 

a) усній; 

b) простій письмовій; 

c) письмовій нотаріально посвідченій; 

d) письмовій та підлягає державній реєстрації. 

 

52. Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може 

передавати речі у безоплатне користування: 

a) юридичній особі та членам її органу або контролю; 

b) фізичній особі – приватному підприємцю; 

c) керівнику органу місцевого самоврядування; 

d) особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління 

або контролю. 

 

53. Якщо позичкодавець не виконує обов’язку передати річ у користування, 

друга сторона має право вимагати: 

a) прискорити передачу речі згідно договору; 

b) розірвання договору та відшкодування завданих збитків; 

c) сплати штрафу за неналежне виконання договору; 

d) сплати штрафу та відшкодування реальних збитків. 

 

54. Чи припиняється договір позички у випадку смерті фізичної особи, якій річ 

було передано в користування? 

a) не припиняється, оскільки права користувача переходять до його спадкоємців; 

b) припиняється, якщо інше не встановлено договором; 

c) не припиняється, в силу закону; 

d) припиняється в силу закону. 

 

55. Кожна із сторін договору позички, укладеного на невизначений строк, може 

відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону 

за: 

a) один місяць; 

b) два місяці; 

c) три місяці; 

d) шість місяців. 

 

56. Якщо річ за договором позички потребує особливого догляду або зберігання, 

користувач зобов’язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору не пізніше 

як за: 

a) три дні до повернення речі; 

b) сім днів до повернення речі; 

c) десять днів до повернення речі; 

d) п’ятнадцять днів до повернення речі. 

 

57. Якщо річ самочинно передана у користування іншій особі позичкодавець має 

право вимагати: 

a) розірвання договору і відшкодування збитків; 

b) сплати штрафу; 
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c) розірвання договору і повернення речі; 

d) розірвання договору і сплати штрафу. 

 

58. Якщо при укладенні договору позички позичкодавець не повідомив 

користувача про всі права третіх осіб на річ, що передається у позичку, користувач має 

право вимагати: 

a) сплати штрафу та відшкодування збитків; 

b) відшкодування моральної шкоди; 

c) сплати штрафу; 

d) розірвання договору та відшкодування збитків. 

 

59. Договір, за яким сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без 

створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить закону, є 

договором: 

a) установчим; 

b) засновницьким; 

c) простого товариства; 

d) про спільну діяльність. 

 

60. Договір про спільну діяльність може бути: 

a) ) консенсуальним, безвідплатним, двостороннім або багатостороннім; 

b) реальним, безвідплатним, взаємним; 

c) реальним, відплатним, одностороннім; 

d) консенсуальним, безвідплатним, взаємним. 

 

61. Учасниками договору про спільну діяльність можуть бути: 

a) фізичні та юридичні особи; 

b) іноземні інвестори; 

c) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; 

d) усі особи, зазначені в п. „а” – „в”. 

 

62. Договір про спільну діяльність укладається у формі: 

a) усній; 

b) письмовій; 

c) письмовій нотаріально посвідченій; 

d) письмовій та підлягає державній реєстрації. 

 

63. Договір, за яким сторони (учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої 

вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети, є 

договором: 

a) простого товариства; 

b) про спільну діяльність; 

c) засновницьким; 

d) установчим. 

 

64. Сторонами договору простого товариства, який укладається для здійснення 

підприємницької діяльності, можуть бути: 

a) об’єднання юридичних осіб і фонди; 

b) товариства та установи; 

c) приватні підприємці і (чи) комерційні організації; 

d) релігійні організації. 
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a. 65. Основними обов’язками учасників договору простого товариства є: 

b) внесення вкладу; 

c) ведення спільно з іншими учасниками передбаченої договором діяльності; 

d) укладати правочини від свого імені в інтересах всіх учасників; 

e) здійснювати дії, зазначені в п. „а” – „б”. 

 

66. Вкладом учасника вважається: 

a) спільне майно, в тому числі грошові кошти, інше майно; 

b) професійні та інші знання, навички та вміння; 

c) ділова репутація та ділові зв’язки; 

d) все, зазначене в п. „а” – „в”. 

 

67. Вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої 

діяльності плоди і доходи є: 

a) особистою власністю учасників; 

b) спільною частковою власністю учасників; 

c) спільною сумісною власністю учасників; 

d) змішаною власністю. 

 

68. У відносинах з третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини 

від імені всіх учасників посвідчується: 

a) договором доручення; 

b) договором простого товариства; 

c) довіреністю, виданою йому іншими учасниками; 

d) довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого 

товариства. 

 

69. Учасники договору простого товариства за спільними зобов’язаннями, що 

виникли не з цього договору, відповідають: 

a) солідарно; 

b) субсидіарно; 

c) в порядку регресу; 

d) своєю частиною вкладу у спільне майно. 

 

70. Якщо договір простого товариства пов’язаний із здійсненням його 

учасниками підприємницької діяльності, учасники за всіма спільними зобов’язаннями 

незалежно від підстав їх виникнення відповідають: 

a) в порядку регресу; 

b) солідарно; 

c) субсидіарно; 

d) своєю частиною вкладу у спільне майно. 

 

71. Прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті 

їх спільної діяльності, розподіляється: 

a) порівну між учасниками; 

b) відповідно до вкладу кожного учасника в результат їх спільної діяльності; 

c) пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно; 

d) за домовленістю учасників. 

 

72. Договір простого товариства припиняється у разі: 

a) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовленістю між 

учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників; 



34 

 

b) спливу строку договору простого товариства; 

c) досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети 

товариства стало неможливим; 

d) у всіх випадках, передбачених в п. „а” – „в”. 

 

73. З моменту припинення договору простого товариства його учасники за 

невиконаними спільними зобов’язаннями щодо третіх осіб несуть відповідальність: 

a) дольову; 

b) солідарну; 

c) субсидіарну; 

d) в порядку регресу. 

 

74. Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої участі у 

безстроковому договорі простого товариства, до виходу з договору не пізніш як за: 

a) один рік; 

b) дев’ять місяців; 

c) шість місяців; 

d) три місяці. 

 

75. Учасник договору простого товариства, укладеного на визначений строк, або 

договору, у якому досягнення мети визначено як скасувальна умова, має право 

вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну 

причину з відшкодуванням іншим учасникам: 

a) реальних збитків, завданих розірванням договору; 

b) неустойки; 

c) упущеної вигоди; 

d) збитків. 

 

5.3. Створення презентацій у PowerPoint 

Загальні методичні рекомендації: 

Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, 

слайдшоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації. 

1. При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного 

стилю подання інформації. 

2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint будь-

якої версії в єдиному стилі. 

3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15. 

4. Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди. 

5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище, 

ім'я, навчальна група, курс, факультет). 

6. На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий 

висновок роботи. 

7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація -

альбомна; ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1». 

8. Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані». 

9. Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial, 

ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації. 

10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути 

підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду. 

11. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не 

допускається. 

12. Слайди не переповнювати текстом. 
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13. Використовувати прості слова та речення. 

14. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність, 

лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність. 

15. Недопустимість граматичних та інших помилок. 

16. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один 

для фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту. 

17.Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS 

Word або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою 

кількістю даних. 

18. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS 

Excel. 

19. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту. 

20. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад: 

Петренко А. С- petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt  

Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості 

зображення. 

 

Приблизна тематика (напрям розробки) презентацій у PowerPoint, що 

пропонуються (відповідно до структури навчальної дисципліни) 

 

1. Договір про пожертву. 

2. Договори ренти і довічного утримання: спільне та відмінне.  

3. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 

4. Договір (фрахтування) чартеру. 

5. Договір транспортного експедирування: проблеми теорії та практики. 

6. Зберігання на товарному складі. 

7. Договір охорони як спеціальний вид зберігання. 

8. Особливості страхування від нещасних випадків на транспорті. 

9. Зарубіжний досвід у формуванні системи медичного страхування. 

10. Перестрахування на сучасному етапі:  цілі та завдання 

11. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика. 

12. Управління цінними паперами. 

13. Умови деліктної відповідальності. 

14. Системи деліктних зобов’язань у світовому законодавстві. 

15. Вина потерпілого та її значення в деліктних зобов’язаннях. 

16. Поняття та зміст регресних зобов’язань. 

17. Особливості відшкодування ядерної шкоди. 

 

7. Методи навчання та контролю 

Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні, 

наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична 

перевірка, тестовий контроль тощо. 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача 

вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:  

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни;  
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 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач;  

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що 

навчаються) рекомендується проводити за критеріями: 

Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа):  

 0% - завдання не виконано;  

 40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві 

помилки методичного характеру;  

 60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);  

 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  

 

8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0% - завдання не виконано;  

 40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

 60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки, 

судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру;  

 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з 

навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:  

1) метод усного контролю;  

2) метод письмового контролю;  

3) метод тестового контролю;  

4) метод програмованого контролю.  

 

Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної 

дисципліни використовують наступні форми контролю:  

1) Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань 

здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та 

відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 

вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо 
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повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними 

навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін. 

2) Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою 

оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період 

проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити 

засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок 

змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо. 

 

8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів 

Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України 

«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами 

організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична 

підготовка; 4) контрольні заходи. 

Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається 

між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів). 

 

8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни 

Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою 

включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна 

робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що 

відповідає пропорції за 100-бальною шкалою. 

Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до 

підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової 

роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний 

рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100 

балів
2
.  

Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

 

8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача 

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з 

аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи. 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

 екзамен  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 8. 

Самостійна робота 

    
 

                                           
2
Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість 

балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та 

самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35 

балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності 

здобувача вищої освіти - 100 балів. 
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Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і 

обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний 

працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).  

 

Таблиця 2  

Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача 

Бали Критерій оцінювання компетентності 

2
3
 

Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання 

навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має 

фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен 

формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній 

зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань. 

3 

Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з навчальної 

дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії, але 

допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх 

охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним 

джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує 

репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального 

матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності 

при використанні знань для вирішення практичних завдань. 

4 

Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання навчального 

матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки. Володіє 

категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання для 

вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища 

(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати 

призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на 

інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та 

протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами 

навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та наведенням 

прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення. 

5 

Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання глибоко і 

повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується, володіє 

категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з практикою, 

вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження. 

Може навести особливості інтерпретації правових явищ в різних теоріях, 

загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і в 

міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору). 

Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь 

надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативно-

правових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних 

вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад 

відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. 

При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення. 

 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається 

шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських 

та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи 

                                           
3
Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг 

компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
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протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) 

з округленням результату до цілого числа. 

Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на 

семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та 

самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість 

відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)
4
. При 

визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні 

бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У 

разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший 

2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний 

ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має 

відповідних балів. 

 

8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів 

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни 

«Цивільне право: сучасні аспекти правозастосування», що забезпечуються кафедрою 

передбачений у формі екзамену (для денної та заочної форм навчання). 

Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що 

забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового 

контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового 

контролю здобувачів становить 40 балів. 

Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у 

навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового 

контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки 

дисципліни
5
. 

Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень 

компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою 

та існуючими критеріями (табл. 2). 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом 

встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету 

підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату 

до цілого числа. 

Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом 

додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених 

на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)
6
. 

                                           
4
Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для 

того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3 

парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому 

занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач 

був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали. 

Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2. 

Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38. 
5
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на 

самостійну роботу. 
6
Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за 

друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю 

за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на 

білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно 

його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32. 

Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за 

друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену 

буде ((4+5)÷2)×8 = 36. 
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8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача 

За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності 

з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи. 

Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів 

результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються 

згідно з таблицею (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача 

Результати творчої роботи здобувача 
Рівень результативності 

та додаткові бали 

Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове 

місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) 

факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських 

(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) 

науковій конференції та ін. 

І рівень, факультетський 

(інститутський) 

– 5 балів 

Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до 

розгляду заявки на патент та ін. 

ІІ рівень, академічний 

– 10 балів 

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС 

декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках, 

національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на 

закордонне патентування. 

III рівень, міністерський, 

міжвузівський 

– 15 балів 

Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на 

міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних 

олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного 

патенту. 

IV рівень, міжнародний 

– 20 балів 

 

8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача 

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій 

9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються 

наступні засоби програмного забезпечення: 

інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна 

дошка. 

9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються 

наступні засоби програмного забезпечення: 

доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі 

НАВС через мережу Інтернет. 

9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (on-

line) за вибором викладача використовується: 

програмне забезпечення через мережу Інтернет. 

 

10. Перелік контрольних питань по темам 

Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми 

навчальної дисципліни і містить наступні питання: 

 

1. Поняття та система українського приватного права.  

2. Проблема дуалізму приватного права України та співвідношення цивільного 

права з іншими галузями права. 

3. Традиційні та сучасні погляди на функції та принципи цивільного права. 

4. Предмет науки цивільного права.  

5. Методологія цивільного (приватного) права. 

6. Актуальні проблеми та завдання науки цивільного права. 

7. Загальні положення про здійснення та захист цивільних прав та інтересів. 

8.  Договір як основний регулятор цивільних правовідносин.  

9.  Значення судової практики та роз’яснень вищих судових інстанцій для правового 

регулювання цивільних відносин.  

10. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело цивільного права 

України. 

11. Суб’єкти цивільного права: сучасний стан правового регулювання.  

12. Фізична особа - суб’єкт цивільних відносин.  

13. Правосуб’єктність фізичної особи.  

14. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. 

15. Проблема індивідуалізації фізичної особи. Право фізичної особи на здійснення 

підприємницької діяльності. 

16. Поняття, ознаки юридичної особи.  

17. Цивільна правосуб’єктність юридичної особи.  

18. Проблема систематизації юридичних осіб.  

19. Юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права.  

20. Правова природа установчих документів юридичної особи. 

21. Сучасні теорії визначення поняття та видів особистих немайнових прав. 

22. Захист порушених особистих немайнових прав фізичної особи.  

23. Проблемні питання захисту прав на повагу до честі та гідності фізичної особи, 

права на недоторканність ділової репутації юридичної особи. 

24.  Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав 

фізичної особи.  

25. Проблемні питання компенсації моральної шкоди юридичній особі. 

26.  Компенсація моральної шкоди юридичній особі у практиці Європейського суду з 

прав людини. 
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27. Концептуальні положення про речове право.  

28. Теоретичні конструкції власності та права власності.  

29. Проблематика визначення видів права власності. 

30. Способи набуття права власності.  

31. Проблематика захисту права власності.  

32. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші 

способи захисту права власності.  

33. Поняття права інтелектуальної власності.  

34. Основні інститути права інтелектуальної власності.  

35. Суб’єкти та об’єкти прав інтелектуальної власності.  

36. Проблемні питання застосування видів забезпечення виконання зобов’язань.  

37. Теоретичні конструкції цивільно-правової відповідальності. 

38.  Збитки та неустойка як основні форми цивільно-правової відповідальності.  

39. Проблемні питання звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

40. Деліктні зобов’язання: поняття, система, зміст.  

41. Загальні положення про відшкодування шкоди. 

42. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки.  

43. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду. 

44. Проблемні питання відшкодування моральної шкоди. 

45. Проблеми відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 

46. Відшкодування шкоди, завданої особами з вадами волі. 

47. Проблема визначення місця сімейного права в системі права.  

48. Сімейне право та норми моралі.  

49. Сім’я як об’єкт правової охорони.  

50. Підстави створення сім’ї за сімейним законодавством України. 

51. Проблеми правового регулювання майнових правовідносин подружжя 

52. Проблеми правового регулювання майнових правовідносин батьків і дітей 

53. Наслідки невиконання або неналежного виконання батьками обов’язків по 

вихованню дитини. 

54. Проблеми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

55. Усиновлення як провідна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

56. Альтернативні (сімейні) форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: національний та зарубіжний досвід. 

57. Проблемні питання застосування сімейно-правових норм (оціночні поняття у 

сімейному праві, аналогія закону у сімейному праві, застосування до регулювання сімейних 

відносин Цивільного кодексу України тощо).  
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