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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, цивільного 

процесуального 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 «Сучасні аспекти цивільного права та 

процесу» є досягнення всебічного глибокого розуміння природи і суті цивільно-правових 

відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів 

правознавців; засвоєння теоретичних положень науки цивільного процесуального права, 

ознайомлення з порядком розгляду і вирішення цивільних справ, формування відповідних 

професійних компетенцій щодо правильного застосування отриманих знань та правових 

норм при вирішенні конкретних завдань. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні аспекти цивільного права та 

процесу» 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, засвоєння суті цивільних процесуальних 

правових категорій, змісту цивільних процесуальних правових інститутів, об’єктивних 

закономірностей їх розвитку, навчання розумінню конкретного змісту норм цивільного, 

сімейного та цивільного процесуального законодавства, оволодіння навичок самостійної 

практичної роботи з відповідними нормативно-правовими актами, тлумачення їх та 

правильного застосовування при вирішенні конкретних справ. 

 

Пререквізити: 

юридична компаративістика; право Європейського Союзу; правові інструменти 

альтернативного вирішення спорів, приватне право: практика тлумачення і застосування. 

 

Постреквізити 

застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

нормотворча діяльність; сучасні аспекти цивільно-правової відповідальності; особливості 

розгляду окремих категорій цивільних справ; актуальні проблеми застосування сімейного 

законодавства; актуальні проблеми міжнародного приватного права; сучасні аспекти 

спадкового права; проблеми регулювання трудових правовідносин. 
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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 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

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.  

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

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

у ситуаціях правової невизначеності.  

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.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 
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Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 

«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

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 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

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 та цивільного процесуального права;  

 зміст норм цивільного та цивільного процесуального права; 

 основні інститути цивільного права та цивільного процесуального правах, а також 

об’єктивні закономірності їх розвитку; 

 систему цивільного та цивільного процесуального законодавства України; 

 стан основних проблем науки цивільного та цивільного процесуального права; 

 

вміти: 

 використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань; 

 знаходити необхідні норми цивільного та цивільного процесуального 

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) 

Рік підготовки 

І 

Загальна кількість годин – 

90 

 

Семестр 

2 

Лекції 

8 год. 

Семінарські 

10 год. 

Практичні 

12 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю 

залік 

 

  



7 

 

3. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

 

 

Назви розділів і тем 

 

 

 

Кількість годин 

денна форма 

всього у тому числі 

 

 

л сем. п с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Фізичні та юридичні особи як 

суб’єкти цивільних правовідносин 
8 2  2 4 

Тема 2. Здійснення та захист цивільних прав 

та інтересів 

 

4    4 

Тема 3. Право власності в системі речових 

прав 

 

8 2 2  4 

Тема 4. Сучасні способи захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності 
6   2 4 

Тема 5. Актуальні проблеми спадкового права 8 2  2 4 

Тема 6. Особливості укладення та виконання 

договорів про передачу майна у власність 
6  2  4 

Тема 7. Особливості укладення та виконання 

договорів про передачу майна у тимчасове 

користування 

6   2 4 

Тема 8. Особливості укладення та виконання 

договорів про виконання робіт 
4    4 

Тема 9. Особливості укладення та виконання 

договорів про надання послуг 
6   2 4 

Тема 10. Недоговірні зобов’язання та їх місце 

в системі зобов’язального права 
8  2  6 

Тема 11. Цивільне судочинство: 

загальнотеоретичні основи (принципи, види, 

стадії) 

8 2 2  4 

Тема 12. Теоретичні засади цивільних 

процесуальних правовідносин 
4    4 

Тема 13. Актуальні проблеми цивільної 

юрисдикції 
6   2 4 

Тема 14. Інстанційний перегляд судових 

рішень 
8  2  6 

 
Залік  

Усього годин 90 8 10 12 60 
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4. Плани семінарських та практичних занять 

 

4.1. Плани семінарських занять 

 

 

Тема 3. Право власності в системі речових прав 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття та зміст права власності. 

2. Види та форми права власності. 

3. Поняття та види підстави набуття права власності. 

4. Підстави припинення права власності. 

5. Окремі види позовів про захист права власності. 

 

 

Тема 6. Особливості укладення та виконання договорів про передачу майна у 

власність. 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Споживач як суб’єкт цивільних правовідносин. 

2. Значення гарантійного строку і терміну придатності. Порядок їх обчислення. 

3. Особливості купівлі-продажу майнових прав. 

4. Проблеми укладення та виконання договорів в сфері купівлі-продажу об’єктів 

нерухомості. 

5. Особливості договорів дарування нерухомого майна. 

6. Проблемні питання укладення та виконання договорів довічного утримання. 

 

 

Тема 10. Недоговірні зобов’язання та їх місце в системі зобов’язального права 

України 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття та види зобов’язань, що виникають з односторонніх дій. 

2. Поняття, елементи та система деліктних зобов’язань.  

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

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду. 

4. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними 

особами та особами, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли ними 

керувати. 

5. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Особливості 

суб’єктного складу. 

6. Порядок відшкодування моральної шкоди. Проблемні питання визначення 

розміру моральної шкоди. 
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Тема 11. Цивільне судочинство: загальнотеоретичні основи принципи, види, 

стадії) 

Навчальний час  – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Цивільне судочинство: компаративістичний аспект. 

2. Класифікація принципів цивільного судочинства (науковий та законодавчий 

підхід). 

3. Види цивільного судочинства: проблемні аспекти та шляхи їх оптимізації. 

4. Стадії цивільного судочинства у науці цивільного процесуального права. 

 

 

Тема 14. Інстанційний перегляд судових рішень 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Проблемні питання реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень 

2. Особливості доказування при розгляді цивільної справи в суді апеляційної 

інстанції. 

3. Проблемні аспекти визначення меж розгляду справ судом апеляційної інстанції. 

4. Проблемні питання застосування норм Цивільного процесуального кодексу 

України під час розгляду справ судами апеляційної інстанції. 

5. Проблемні питання реалізації права на касаційне оскарження судових рішень. 

6. Проблемні аспекти визначення меж розгляду справ судом апеляційної інстанції. 

7. Проблемні питання застосування норм Цивільного процесуального кодексу 

України під час розгляду справ судами апеляційної інстанції. 

8. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

 

 

 

5.2. Плани 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 1. Особливості розгляду цивільних справ в порядку позовного провадження 

Навчальний час – 2 год. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання 1 

Огарків пред'явив у суд позов до Яшиного про стягнення боргу, зазначивши у 

позовній заяві, що відповідач у 2019 р. позичив у нього 3 тис. грн строком на три роки, але 

борг до цього часу не повернув. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на 

те, що встановлений законом термін позовної давності позивачем пропущений. 

Завдання: Чи правомірні дії судді? 
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Завдання 2 

Рябошапко звернувся до суду з позовом до своєї колишньої невістки Тищенко про 

визнання її такою, що втратила право на проживання у житловому приміщенні, оскільки 

вона понад 2 роки без поважних на те причин не проживає в квартирі № 2 по вул. Іванчука, 1 

в м. Самбір. При поданні позову позивач не сплатив судовий збір, а в позовній заяві не 

вказав місце проживання відповідачки, зазначивши, що йому воно не відоме 

Завдання: Які дії повинен вчинити суддя? Що обов’язково повинна містити в собі 

позовна заява? Які правові наслідки порушення позивачем вимог статті 175 ЦПК України 

при поданні позовної заяви? 

 

Завдання 3 

Броварський районний суд, розглянувши спір між колишнім подружжям Лиховод про 

поділ будинку, постановив рішення, згідно з яким Лиховоду О. виділена північна частина 

будівлі, а його дружині Лиховод К. (з урахування, що з нею залишено малолітню дитину) — 

південна частина (в рівних частках). Через півроку Лиховод К., не погоджуючись з поділом 

будинку, подала до суду інший варіант його поділу, посилаючись на те, що прийнятий судом 

варіант поділу її не влаштовує. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви. 

Завдання: Чи правомірні дії судді? 

 

Завдання 4 

Загнойко був звільнений з роботи столяра за непридатністю. Вважаючи звільнення 

неправильним, Загнойко звернувся з позовом до фабрики “Меблі” про поновлення на роботі і 

виплату за вимушений прогул. В порядку провадження у справі до судового розгляду суд 

залучив на сторону відповідача третьою особою начальника цеху фабрики, за ініціативою 

якого був звільнений Загнойко. До розгляду справи наказом по фабриці Загнойко був 

поновлений на роботі і з цих підстав позивач звернувся до суду з заявою про відмову від 

позову. Суд прийняв його відмову і постановив ухвалу про закриття провадження у справі. 

Завдання: Визначить правильність прийняття судом відмови від позову. 

 

Завдання 5 

До суду по пошті надійшла заява агрофірми про стягнення з Карого майна, яке 

відповідач незаконно привласнив, працюючи завідувачем клуба, і добровільно не повертає. 

Місцевий суддя постановив ухвалу про повернення позовної заяви, мотивуючи таке 

рішення тим, що позивач повинен був звернутись до суду із заявою особисто, а не надсилати 

її поштою. До того ж в позовній заяві не зазначено на докази, які підтверджують позов, і не 

сплачено належну суму судового збору. 

Завдання: Чи законне таке рішення суду? 

 

 

Тема 4. Судовий розгляд цивільних справ, що виникають із сімейних 

правовідносин 

Навчальний час – 2 год. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання 1 

Подружжя Злобіни проживали у 2-о кімнатній квартирі. Після розірванню шлюбу 

Злобін звернувся до суду з вимогою про розділ жилплощі і виділення йому однієї кімнати 

12м
2
. Суд у позові відмовив, посилаючись на те, що виділенням позивачу кімнати 12м

2
 

будуть порушені права відповідачки з дитиною, яким на двох залишається кімната 18м
2
. 

Через деякий час Злобін знову звернувся до суду з позовом до Злобіної про розділ жилплощі. 

Позивач просив визнати за ним право на кімнату 10м
2
, яка згідно висновку експерта могла 

бути створена внаслідок зменшення кімнати 12м
2
 за рахунок переносу перегородки. Суд 
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відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що по даному спору є рішення суду, 

яке набрало законної сили.  

Визначте правильність відмови суду у прийнятті позовної заяви. 

 

Завдання 2 
Шишко звернувся до суду з позовом до колишньої жінки Петкіної про відібрання 

дитини. У підтвердження вимог він посилався на факти аморальної поведінки та життя 

жінки, внаслідок чого вона не займається вихованням дитини. На вимогу суду надати докази 

у підтвердження своїх доводів Шишко надав копію рішення суду по справі про розірвання 

шлюбу між ним та Петкіною, яким були встановлені факти аморальної поведінки жінки. На 

цій підставі суд звільнив Шишко від обов'язку доказування своїх вимог.  

Чи правильні дії суду? 

 

Завдання 3 
У суді розглядалась справа за позовом Семкіної до Семкіна про розірвання шлюбу. У 

обґрунтування позовних вимог позивачка просила допитати в якості свідків Рухіну та 

Шмальова, які проживають в іншому місці та за станом здоров'я не можуть з'явитись у 

судове засідання.  

Що має вчинити суд, щоб забезпечити докази по справі? Як можуть бути допитані 

зазначені свідки? 

 

 

Тема 5. Судовий розгляд цивільних справ, що виникають із трудових 

правовідносин 

Навчальний час – 2 год. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання 1 

З протоколу судового засідання вбачається, що позивачка і представник відповідача 

просили суд затвердити мирову угоду в поданому кожним із них формулюванні. Позивачка 

Згурська згідна була укласти мирову угоду при умові поновлення її на роботі і виплати за 

вимушений прогул. Відповідач - відділ народної освіти, був згодний змінити формулювання 

на звільнення за власним бажанням з виплатою зарплати за вимушений прогул. Районний 

суд затвердив мирову угоду між Згурською і відділом народної освіти. Визнавши звільнення 

Згурської з роботи неправильним, стягнув з відділу народної освіти зарплату за вимушений 

прогул, не поновлюючи її на роботі.  

Чи правильно вирішене судом питання про затвердження мирової угоди? 

 

Завдання 2 

У фірмі «Світанок» у зв'язку із зменшенням замовлень та скороченням обсягу робіт 

трьом працівникам цієї фірми: слюсарю-ремонтнику Білову, зварювальнику Стешенку та 

маляру Троценку було запропоновано подати заяви про звільнення їх за власним бажанням. 

Після звільнення цих працівників за ст. 38 КЗпП України директором фірми був виданий 

наказ про скорочення штату підприємства. Дізнавшись про це, Білов, Стешенко та Троценко 

подали до суду позовні заяви про зміну формулювання підстав їх звільнення вважаючи, що 

вони повинні бути звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП України.  

Яке рішення має винести суд? 

 

Завдання 3 

Соловйова А., водія районного управління електричних мереж, звільнено 18 грудня за 

п. 2 ст. 40 КЗпП внаслідок невідповідності виконуваній роботі за станом здоров’я з виплатою 

двотижневої допомоги. В день звільнення й ознайомлення з наказом трудова книжка йому не 
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була видана, направлена потім заказним листом, який він одержав тільки 30 березня. 

Соловйов А. звернувся з позовом до суду про стягнення заробітної платні за час затримки 

видачі трудової книжки за три місяці у розмірі 417 гривень. 

Чи підлягає розгляду його позов? Чи зараховується при стягненні заробітної платні 

за час вимушеного прогулу розмір виплаченої раніше вихідної допомоги? 

 

 

Тема 7. Особливості укладення та виконання договорів про передачу майна у 

тимчасове користування 

Навчальний час – 2 год. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання 1 

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. 

Завдання: Чи підлягає задоволенню вимога постачальника? Які ще вимоги можуть 

бути пред'явлені постачальником до покупця?  

 

Завдання 2 

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. 

Завдання: Проаналізуйте ситуації. Яке рішення прийме суд?  

 

Завдання 3 

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.  

Завдання: Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. 

 

Завдання 4 

Між приватним підприємством “РІО” та студентом 3-го курсу юридичного 

факультету був укладений договір побутового найму (прокату). Згідно з умовами договору, 

студенту було передано у користування строком на вісім місяців (з 1 жовтня 2013 року по 1 

червня 2014 року) телевізор та холодильник. 
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1 червня 2014 року зазначені предмети не були повернуті, а 10 вересня 2014 року 

студент звернувся до ПП з пропозицією продовжити термін дії договору ще на 9 місяців і 

оплатити користування телевізором та холодильником за літній період, але в розмірі 1/2 

орендної плати. 

ПП відмовилося від запропонованих умов і поставило вимогу про розірвання 

договору та відшкодування завданих збитків у повному обсязі в тому числі -упущену вигоду. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. 

 

 

Тема 9. Особливості укладення та виконання договорів про надання послуг 

Навчальний час – 2 год. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання 1 

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 

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”. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір. 

 

Завдання 2 

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. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір. 

 

Завдання 3 

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. 
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ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" звернувся з позовом до Державного 

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

Завдання: Проаналізуйте ситуацію, яке рішення прийме господарський суд? 

 

Завдання 4 

При одержанні 23 лютого 2014 року вантажу, що перевозився автомобілем “Камаз”, 

встановлено недостачу і псування вантажу на загальну суму 6280 грн. Факти були 

підтверджені актом від 25 лютого 2014 року. Одержувач – ПАТ “Онікс” – пред’явив 21 

березня 2014 року претензію до АТП. До претензії не були долучені комерційний акт та 

розрахунок суми недостачі. 

21 листопада 2014 року, не одержавши відповіді від АТП, ПАТ “Онікс” звернувся з 

позовом до господарського суду. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви у зв’язку з 

відсутністю доказів досудового врегулювання спору. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Яка позовна давність встановлена для договорів 

перевезень автомобільним транспортом? 

 

Завдання 5 

Пасажир М. спізнився на поїзд на 20 хвилин. Звернувшись у касу залізничного 

вокзалу, він зажадав повернення вартості квитка в повному розмірі, пояснивши, що 

спізнився на поїзд через затримку руху приміських поїздів, і, отже, немає його провини, а є 

вина залізниці. Касир відмовив у задоволенні вимоги М. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Чи підлягає вимога М. задоволенню? 

 

Завдання 6 

Студенти Б., К., М. їхали на гірськолижну базу автобусом Ужгород - Рахів. При 

посадці в автобус з дозволу водія вони помістили у багажне відділення автобуса 3 пари 

гірських лиж і 3 спортивні сумки. 

Прибувши у Рахів, студенти не виявили 2 сумок і заявили претензію водію про 

пропажу гірськолижного спорядження. З їхніх слів спорядження знаходилося у цих 2-х 

сумках, в 3-й сумці були продукти харчування. Водій відмовився зафіксувати факт пропажі, 

оскільки вміст сумок був йому невідомий. 

Студенти звернулися з позовом до АТП про відшкодування вартості спорядження на 

загальну суму 12500 грн. та 5000 грн. моральної шкоди. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. 

 

Завдання 7 

Громадянин М. згідно з проїзним квитком зайняв місце в купе вагону поїзда Ужгород-

Київ. Роздягнувшись в купе і залишивши свої речі, М. пішов у ресторан повечеряти. 

Повернувшись у купе, він не виявив своїх речей. М. пред’явив претензії провіднику та 

начальнику поїзда. Останні відмовилися зафіксувати факт пропажі і відхилили будь-які 

вимоги про відшкодування. 

Повернувшись до Ужгорода, М. пред’явив позов до управління залізниці про 

відшкодування вартості багажу на суму 980 грн. і моральної шкоди на 2000 грн. В позовній 

заяві вказано, що пропажа стала можливою через невиконання провідником своїх обов’язків. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. 

 

Завдання 8 

За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТОВ 

„Карпати” 250 л молока та 120 л кефіру. У зв’язку з аварією в енергосистемі складські 

приміщення були відключені від електроенергії. Товарний склад був попереджений, що 

ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого 

на зберігання майна, товарний склад негайно попередив усіх поклажодавців про необхідність 
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забрати товар зі складу. ТОВ „Карпати” не змогло оперативно вивезти свій товар і 

розмістити його на зберігання на іншому складі. У результаті частина товару була зіпсована і 

ТОВ „Карпати” звернулося до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків. 

Завдання: Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір. Чи підлягає задоволенню вимога 

ТОВ „Карпати”? 

 

 

Тема 13. Актуальні проблеми цивільної юрисдикції 

Навчальний час – 2 год. 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання 1 

Опрацюйте ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області (можна 

переглянути онлайн за гіперпосиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78596582). 

Визначте учасників судового розгляду, предмет спору. Із посиланням на норми Цивільного 

процесуального кодексу України проаналізуйте чи правильно діяв суддя, постановивши 

ухвалу про направлення цивільної справи за підсудністю до іншого суду. У який випадках 

така ухвала постановляється та які наслідки має порушення правил про підсудність у 

цивільному судочинстві. 

 

Справа № 127/31153/18 

Провадження 2/127/5328/18 

УХВАЛА 
17 грудня 2018 року м. Вінниця 

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Бойко В.М., розглянувши 

матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Аль- Халіді ОСОБА_2 про розірвання шлюбу суд - 

ВСТАНОВИВ: 

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшов позов ОСОБА_1 до Аль- 

Халіді ОСОБА_2 про розірвання шлюбу. 

Як вбачається з матеріалів позову відповідач зареєстрований за адресою 

ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса місця проживання відповідача на території м Вінниці невідома, 

доказів про те, що відповідач знаходиться на території м. Вінниці суду не надано. 

Відповідно до ч.1 ст. 27 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд 

за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, 

якщо інше не передбачено законом. 

Як зазначено вище відповідач знаходиться на території компетентного суду м. Київ, а 

не на території Вінницького міського суду Вінницької області. 

Згідно п.1 ч.1 31 ЦПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо: 

справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду; 

Вивчивши матеріали позову, враховуючи положення ст. 27 ЦПК України, що 

встановлює правило підсудності за місцезнаходження відповідача суд прийшов до 

переконання, що позивачем порушено правило підсудності при предявленні позову в суд, а 

тому відповідно справа щодо розгляду та вирішенню даного спору, не підсудна Вінницькому 

міському суду Вінницької області в звязку з чим наявні підстави для направлення цивільної 

справи за позовом направити за підсудністю до Згурівського районного суду Київської обл. 

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 27, 31, 260, 261, 263 ЦПК України, суд, 

УХВАЛИВ: 

Цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Аль- Халіді ОСОБА_2 про розірвання 

шлюбу направити за підсудністю до Згурівського районного суду Київської обл. ( Київська 

обл. смт. Згурівка 43) 

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’ятнадцяти 

днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена в день 

її проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне 
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оскарження на ухвалу суду, якщо апеляційна скарга подана потягом п’ятнадцяти днів з дня 

вручення йому відповідної ухвали суду. 

Суддя 

Завдання 2 

Опрацюйте ухвалу Київський апеляційного суду (можна переглянути онлайн за 

гіперпосиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78344620). Визначте учасників 

судового розгляду, предмет спору. Із посиланням на норми Цивільного процесуального 

кодексу України проаналізуйте, у яких випадках учасники можуть звернутись із 

клопотанням про визначення підсудності, чи правильно діяв суддя, постановивши ухвалу 

про визначення підсудності, який порядок розгляду відповідних ухвал.  

 

номер провадження №22-ц-вп/824/217/2018 

У Х В А Л А 

05 грудня 2018 року                                                                                                     м. Київ 

Київський апеляційний суд у складі судді Журби С.О., вирішуючи питання 

визначення підсудності заяви публічного акціонерного товариства акціонерний банк 

«УКРГАЗБАНК» про відновлення втраченого судового провадження, 

ВСТАНОВИВ: 
До Київського апеляційного суду надійшли матеріали вказаної заяви разом з 

клопотанням про визначення підсудності для розгляду заяви про відновлення втраченого 

судового провадження в порядку розділу 10 ЦПК України. 

За змістом ст. 490 ЦПК Українизаява про відновлення втраченого судового 

провадження подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

Як вбачається з матеріалів заяви, справа була розглянута Ялтинським міським судом 

Автономної республіки Крим. 

Статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» передбачено зміну територіальної 

підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя судам, у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами 

України на тимчасово окупованих територіях та забезпечення розгляду цивільних справ, 

підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються 

Апеляційним судом м. Києва. 

Указом Президента від 29 грудня 2017 року №452/2017 ліквідовано Апеляційний суд 

міста Києва та утворено Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає 

Київську область та місто Київ, з місцезнаходженням у місті Києві. Початком роботи 

Київського апеляційного суду визначено 3 жовтня 2018 року. Повноваження Київського 

апеляційного суду поширюються на територію міста Києва. За таких умов до компетенції 

вказаного суду належить вирішення питання  визначення підсудності у справах підсудних 

місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя. 

Оскільки наявні підстави для визначення підсудності справи відповідно до ст. 12 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» та враховуючи показники навантаження місцевих загальних 

судів міста Києва по цивільним справам,вважаю за необхідне визначити Шевченківський 

районний суд міста Києва для забезпечення розгляду даної заяви. 

Керуючись ст. 490 ЦПК України, ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», суд   

У Х В А Л И В: 
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Визначити Шевченківський районний суд міста Києва для забезпечення 

розгляду  заяви публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» про 

відновлення втраченого судового провадження. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                                            

 

Завдання 3 

Борисенко звернувся до Васильківського районного суду Київської обл. з позовом до 

Петренка про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та відшкодування 

моральної шкоди посилаючись на те, що відповідач самовільно захопив частину його 

земельної ділянки площею 0,04 га, обгородив її і відмовляється звільнити. Цими 

неправомірними діями завдає йому моральної шкоди. 

У ході судового розгляду Борисенко підтримав свої позовні вимоги, зазначивши, що 

звертався за вирішенням спору щодо меж земельної ділянки до Петрівської сільської ради 

Васильківського р-ну, однак Петренко із рішенням сільської ради був незгодний і не виконав 

його. 

Ухвалою Васильківського районного суду провадження у справі закрито на підставі п. 

1 ст. 205 ЦПК України. Закриваючи провадження у справі, суд виходив із того, що даний 

спір не підлягає розгляду в судах, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 158 Земельного кодексу 

України земельні спори в межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, які 

перебувають у власності і користуванні громадян, вирішуються органами місцевого 

самоврядування. 

Завдання: Дайте оцінку діям суду. Які органи уповноважені законом вирішувати 

земельні спори? Чи поширюється юрисдикція суду на всі земельні спори? 

 

Завдання 4 

Смирнов звернувся до Лисичанського міського суду Луганської обл. з позовною 

заявою до Лисичанського міського відділу УМВС України в Луганській обл. про стягнення 

матеріальної та моральної шкоди. В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що він 

займається підприємницькою діяльністю в галузі пасажирських перевезень на автобусі, який 

знаходиться у його власності. Приблизно о 13 год 45 хв 1 березня 2011 р. у м. Лисичанську 

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія, який здійснював перевезення 

пасажирів, і водія Лисичанського MB УМВС на службовому автомобілі останнього. В діях 

водія MB УМВС вбачаються порушення Правил дорожнього руху. Внаслідок ДТП автобусу, 

який йому належав, спричинені пошкодження, йому особисто моральна шкода. 

Ухвалою Лисичанського міського суду Смирному відмовлено у відкритті 

провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України. Відмовляючи у відкритті 

провадження у справі, суд виходив з того, що позивач є приватним підприємцем, його 

позовними вимогами є відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої йому під час 

та у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності, відповідачем є юридична особа; 

У мотивувальній частині ухвали також було зазначено що відповідно до ст. 1 ГПК України 

суб'єкти підприємницької діяльності мають право звертатися до господарського суду за 

захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, і 

оскільки господарські відносини регулюються Господарським кодексом України, то ця 

справа не може розглядатися в порядку цивільного судочинства. 

Завдання: Чи правильні дії суду? За якими критеріями здійснюється розмежування 

юрисдикції загальних і господарських судів? 

 

Завдання 5 

28.11.2017 р. Ливак Г.П. звернулася до Чутівського районного суду Полтавської обл. з 

позовом до Бортнянського С.В. про визнання права власності на майно. Свої вимоги 

позивачка мотивувала тим, що з жовтня 2013 р. вона проживала однією сім'єю з його 



18 

 

батьком Бортнянським В.Ю. у Чутівському районі. Вони мали єдиний бюджет, вели спільне 

господарство та за період спільного проживання придбали майно: автомобіль, будівельні 

матеріали, предмети домашньої обстановки та побуту. Бортнянський В.Ю. 04.03.2016 р. 

помер. Його єдиним спадкоємцем є Бортнянський С.В., який проживає на території 

Київського р-ну м. Полтави. Ухвалою судді Чутівського районного суду Полтавської обл. 

провадження у справі було відкрито. Бортнянський С.В. подав апеляційну скаргу, в якій 

просив ухвалу про відкриття провадження у справі скасувати як таку, що постановлена з 

недотриманням правил територіальної юрисдикції (підсудності). 

Завдання: Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню? Якому суду підсудна дана 

цивільна справа? 

 

Завдання 6 

Прокурор звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою в 

інтересах малолітньої Ількової Г.К. до Ількової O.K. про позбавлення батьківських прав та 

стягнення аліментів. Суддя Печерського районного суду м. Києва ухвалою від 15.05.2010 р. 

повернув позовну заяву прокурору у зв'язку з тим, що остання не підсудна даному суду. 

В апеляційній скарзі прокурор просив ухвалу Печерського районного суду від 

15.05.2010 р. скасувати як таку, що постановлена з недодержанням правил підсудності. Свої 

вимоги прокурор мотивував тим, що малолітня Ількова Г.К., в інтересах якої він звертався з 

позовом до суду, проживає в дитячому будинку, що розташований на території Печерського 

р-ну м. Києва. 

Завдання: Чи підлягає апеляційна скарга прокурора задоволенню? Який вид 

підсудності має застосовуватися до даної цивільної справи? 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

5.1. Підготовка рефератів 

Загальні методичні рекомендації: 

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

Представляється на папері та електронному носії. 

 

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. 

13. Наукові підходи до поняття та структури цивільних процесуальних 

правовідносин. 
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14. Актуальні проблеми розгляду справ щодо визнання та надання дозволу на 

виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. 

 

 

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. 

 

Цивільне право (загальна та особлива частини) 

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. 

 

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. 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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; 
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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. 

 

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:  
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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; 

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. 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

 

Цивільне процесуальне право  

1. З яких частин складається рішення суду: 

a) вступної, попередньої, мотивувальної, резолютивної  

b) вступної, описової, мотивувальної, резолютивної  

c) вступної, описової, заключної, резолютивної  

d) початкової, описової, мотивувальної, резолютивної  

 

2. Чи попереджається свідок про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдиве показання: 

a) за умови, що він раніше притягався до кримінальної відповідальності за цей злочин  

b) так  

c) ні  

d) при досягненні віку 16 років  

 

3. У судах апеляційної інстанції справи розглядаються: 

a) колегію у складі одного судді і двох народних засідателів  

b) колегією у складі трьох суддів  

c) колегією у складі п’яти суддів  

d) суддею одноособово  

 

4. Зупинення провадження у справі - це: 

a) у деяких випадках право, а в деяких – обов’язок суду  

b) обов’язок суду  

c) право суду  

d) обов’язок суду, якщо сторони заявили відповідне клопотання  

 

5. Яка з перерахованих ухвал не може бути оскаржена в апеляційному порядку 

окремо від рішення суду: 

a) про відмову у відкритті провадження у справі  

b) про зупинення провадження по справі  

c) про роз’яснення рішення  

d) про оголошення перерви у судовому засіданні  
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6. В порядку окремого провадження розглядаються справи про:  

a) усиновлення  

b) відшкодування моральної шкоди  

c) поділ спільного майна подружжя  

d) визнання правочину недійсним  

 

7. Протягом якого строку з дня проголошення рішення суду подається 

апеляційна скарга: 

a) 3 дні 

b) 5 днів 

c) 15 днів 

d) 10 днів 

 

8. Позов про встановлення батьківства належить до : 

a) позовів про визнання  

b) позовів про присвоєння  

c) позовів про присудження  

d) конститутивних (перетворювальних) позовів  

 

9. Суд не допускає негайне виконання рішень у справах про:  

a) присудження працівникові виплати заробітної плати  

b) стягнення аліментів  

c) розлучення  

d) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю  

 

10. До витрат, пов’язаних з розглядом судової справи, належать: 

a) витрати на правову допомогу  

b) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду  

c) витрати на проведення експертизи  

d) правильно все вище зазначене 

 

11. Виконавчий лист може бути пред’явлено до виконання протягом:  

a) одного року  

b) шести місяців  

c) двох років  

d) трьох років  

 

12. Якщо спір між тими ж стронами, з того ж предмету і з тих же підстав 

розглядається в іншому суді, суд: 

a) залишає заяву без розгляду  

b) зупиняє провадження у справі,  

c) відкладає розгляд справи  

d) закриває провадження у справі  

 

13. Процесуальною формою судового розгляду є: 

a) судове слухання  

b) правосуддя  

c) розгляд справи по суті  

d) судове засідання  

 

14. Першими на судових дебатах виступає: 

a) третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору  
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b) суд  

c) прокурор, який звернувся до суду для захисту права іншої особи  

d) відповідач  

 

15. Суд оцінює докази за: 

a) принципами справедливості  

b) внутрішнім переконанням  

c) принципами моралі  

d) юридичною силою кожного доказу  

 

16. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються до суду 

за місцезнаходженням:  

a) майна або основної його частини  

b) відповідача  

c) державного виконавця  

d) позивача  

 

17. Чи фіксується хід судового засідання відеозаписувальними технічними 

засобами за наявності заперечень з боку будь-кого з учасників:  

a) лише з дозволу прокурора  

b) так  

c) лише з дозволу суду  

d) ні  

 

18. Обов’язок щодо доказування обставин справи покладається на:  

a) суд  

b) свідків  

c) сторони  

d) експерта  

 

19. У наказному провадженні розглядаються вимоги про:  

a) стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати  

b) визнання правочину недійсним  

c) встановлення правовідношення  

d) відшкодування шкоди  

 

20. Представником у суді не може бути:  

a) один із співучасників за дорученням інших співучасників  

b) особа, над якою встановлено опіку  

c) адвокат  

d) суддя як законний представник  

 

21. Прокурор пред’являє позов до суду шляхом подання:  

a) протесту  

b) позовної заяви  

c) скарги  

d) письмового висновку  

 

22. Підставою для касаційного оскарження судових рішень є:  

a) серед запропонованих варіантів правильної відповіді немає  

b) неправильне застосування судом норм матеріального права  

c) неправильне застосування судом норм процесуального права  
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d) неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права  

 

23. Судове доручення іноземного суду не приймається до виконання у разі, 

якщо воно:  

a) правильної відповіді немає  

b) не суперечить законодавству України  

c) не належить до юрисдикції цього суду  

d) не суперечить міжнародним договорам  

 

24. Які суди мають право розглядати цивільні справи по першій інстанції:  

a) Верховний суд України  

b) місцеві суди  

c) місцеві і апеляційні суди  

d) суди всіх ланок судової системи  

 

25. Які з цих осіб не наділені правом апеляційного оскарження: 

a) сторони  

b) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та 

обов’язки  

c) інші особи, які беруть участь у справі  

d) суддя суду першої інстанції  

 

26. Строк розгляду справ про поновлення на роботі становить:  

a) один місяць  

b) 10 днів  

c) 7 днів  

d) два місяці  

 

27. Державний виконавець зобов’язаний винести постанову про відкриття 

виконавчого провадження протягом:  

a) трьох днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

b) десяти днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

c) одного дня з дня надходження до нього виконавчого документа  

d) п’яти днів з дня надходження до нього виконавчого документа  

 

28. Суд поновлює процесуальний строк, встановлений:  

a) судовим розпорядником  

b) судом  

c) прокурором  

d) законом  

 

29. До якого суду подається заява про видачу судового наказу: 

a) суду апеляційної інстанції  

b) Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  

c) суду першої інстанції  

d) Верховного Суду України  

 

30. Суддя відкриває провадження у цивільній справі:  

a) за власною ініціативою або на підставі позовної заяви  

b) завжди за власною ініціативою.  

c) не інакше як на підставі заяви про відкриття провадження у справі  

d) не інакше як на підставі позовної заяви  
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31. У разі повторної неявки без поважної причини в судове засідання 

позивача, повідомленого належним чином, суд:  

a) залишає заяву без розгляду  

b) зупиняє провадження у справі  

c) відкладає розгляд справи  

d) закриває провадження у справі  

 

32. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасоване 

судом лише з підстав, передбачених:  

a) законодавством України  

b) Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж»  

c) правильної відповіді немає  

d) законодавством інших держав  

 

33. Судовий наказ з дня отримання його копії боржником може бути 

скасований протягом:  

a) 5 днів  

b) 15 днів  

c) 10 днів  

d) 20 днів  

 

34. Сторонами у судовому процесі є:  

a) позивач, відповідач і третя особа  

b) позивач, відповідач і суддя  

c) прокурор і адвокат  

d) позивач і відповідач  

 

35. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються :  

a) роками, місяцями, днями і годинами  

b) місяцями, днями і годинами  

c) роками, місяцями і днями,  

d) роками, тижнями і днями  

 

36. Процесуальне правонаступництво відбувається у разі заміни:  

a) неналежного позивача  

b) особи у відносинах, щодо яких виник спір  

c) судді у зв’язку із задоволенням його клопотання про відвід  

d) неналежного відповідача  

 

37. Протягом якого терміну суддя-доповідач вчиняє дії по підготовці справи 

до розгляду в суді апеляційної інстанції:  

a) 15 днів  

b) 10 днів  

c) 20 днів  

d) 5 днів  

 

38. Державний виконавець, який забезпечив реальне, своєчасне і законне 

виконання виконавчого документа немайнового характеру, одержує винагороду в 

розмірі:  

a) не більше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

b) не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  
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c) не більше п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

d) винагорода не передбачена  

 

39. Строк для подання заяви про перегляд у звʼязку з нововиявленими або 

виключними обставинами становить з дня встановлення обставин, що є підставою для 

перегляду:  

a) 1 місяць  

b) 1 рік  

c) 2 місяця  

d) 3 місяця  

 

40. Забезпечення позову допускається:  

a) лише до початку судового розгляду справи  

b) тільки до чи під час попереднього судового засідання  

c) на будь-якій стадії розгляду цивільної справи  

d) тільки під час відкриття провадження у цивільній справі  

 

41. Якщо ухвала має силу виконавчого документа то вона оформлюється з 

урахуванням вимог, встановлених законом України:  

a) Цивільним процесуальним кодексом  

b) «Про Державну виконавчу службу»  

c) «Про виконавче провадження»  

d) «Про судоустрій і статус суддів»  

 

42. Розгляд справи по суті розпочинається з:  

a) вирішення клопотань учасників процесу  

b) постановлення відповідної ухвали  

c) доповіді головуючого  

d) роз’яснення прав і обов’язків учасникам процесу  

 

43. Позови не можуть бути об’єднані в одне провадження, якщо вони:  

a) пред’явлені різними позивачами  

b) викладені в різних позовних заявах  

c) є неоднорідними, тобто випливають з різних правовідносин  

d) пред’явлені до різних відповідачів  

 

44. Касаційною інстанцією у цивільних справах є:  

a) Апеляційний суд м. Києва  

b) Вищий господарський суд України  

c) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ  

d) Верховний Суд України  

 

45. Втрачене судове провадження може бути відновлене за заявою:  

a) судового розпорядника  

b) прокурора  

c) осіб, які беруть участь у справі  

d) державного виконавця  

 

46. Сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність 

справи, крім справ, для яких встановлена:  

a) альтернативна підсудність  

b) виключна підсудність  
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c) договірна підсудність  

d) загальна підсудність  

 

47. Цивільну процесуальну правоздатність фізичні особи набувають з моменту:  

a) досягнення вісімнадцяти років  

b) народження  

c) досягнення шістнадцяти років  

d) отримання паспорта  

48. Відмова стягувача від примусового виконання в процесі виконання 

рішення подається:  

a) до суду, який видав виконавчий документ  

b) державному виконавцеві, який передає її для визнання до суду за місцем виконання 

рішення  

c) до суду за місцем виконання рішення  

d) боржникові  

 

49. Суд продовжує процесуальний строк, встановлений:  

a) судовим розпорядником  

b) судом  

c) законом  

d) прокурором  

 

50. Примусове виконання судових рішень здійснюється:  

a) судовими виконавцями  

b) правоохоронними органами  

c) органами місцевого самоврядування  

d) державними виконавцями  

 

51. До якого моменту дозволяється вступ правонаступника у цивільну справу:  

a) до набрання рішенням законної сили  

b) на будь-якій стадії  

c) до початку примусового виконання судового рішення  

d) до попереднього судового засідання  

 

52. Порядок з’ясування обставин справи і порядок дослідження інших доказів 

визначається:  

a) законом, але може корегуватися судом  

b) виключно законом  

c) постановами Пленуму Верховного Суду України.  

d) виключно судом  

 

53. Законним представником у суді є:  

a) опікун  

b) юрисконсульт  

c) адвокат  

d) будь-яка повністю дієздатна особа  

 

54. Прокурор не має право:  

a) збільшувати розмір позовних вимог  

b) змінювати підставу позову  

c) укладати мирову угоду  

d) відмовлятися від позову  
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55. У разі недостатності суми, стягненої з боржника для задоволення всіх 

вимог за виконавчими документами, в першу чергу задовольняються вимоги:  

a) працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами  

b) щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я  

c) щодо стягнення аліментів  

d) забезпечені заставою про стягнення з вартості заставленого майна  

 

56. Суд апеляційної інстанції має право постановити окрему ухвалу у разі:  

a) оголошення перерви в ході судового розгляду  

b) виявлення під час розгляду справи порушення закону  

c) скасування рішення суду першої інстанції  

d) необхідності дослідження додаткових доказів  

 

57. У разі первинної неявки в судове засідання однієї із сторін, стосовно якої 

немає відомостей про вручення їй повістки, суд:  

a) повинен відкласти розгляд справи  

b) може відкласти розгляд справи  

c) розглядає справу за відсутності цієї сторони  

d) закриває провадження у справі  

 

58. Розгляд справи по суті закінчується:  

a) з’ясуванням у сторін можливості примирення  

b) постановленням відповідної ухвали  

c) безпосереднім переходом до судових дебатів  

d) судовими дебатами та ухваленням судового рішення  

 

59. Рішення суду апеляційної інстанції набирають законної сили:  

a) після закінчення строку на касаційне оскарження  

b) через 15 днів з моменту їх проголошення  

c) з моменту їх проголошення  

d) через 30 днів з моменту їх проголошення  

 

60. Які факти не є підставою для звільнення від доказування:  

a) встановлені вироком у кримінальній справі, що набрав законної сили  

b) визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі  

c) визнані судом загальновідомими  

d) встановлені у рішенні органу державної влади  

 

61. Суд залишає позовну заяву без руху, якщо:  

a) заяву подано недієздатною особою  

b) заява не оплачена судовим збором  

c) справа не підпадає під цивільну юрисдикцію суду  

d) справа не підсудна цьому суду.  

 

62. Процесуальне правонаступництво не допускається у разі:  

a) стягнення аліментів  

b) переведення боргу  

c) уступки вимоги  

d) реорганізації юридичної особи  
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63. Призначення експертизи за рішенням суду оформлюється:  

a) ухвалою  

b) записом до протоколу судового засідання  

c) постановою  

d) рішенням  

 

64. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, не можуть оскаржити:  

a) зволікання державного виконавця з вчиненням виконавчих дій  

b) задоволення заяви про відвід державного виконавця  

c) дії державного виконавця  

d) відмову державного виконавця від вчинення певної виконавчої дії  

 

65. Письмовими доказами є:  

a) офіційні письмові довідки  

b) документи, акти, довідки, листування або витяги з них  

c) речі матеріального світу  

d) нотаріально посвідчені договори  

 

66. Позов про розподіл майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, 

належить до:  

a) позовів про присудження  

b) позовів про присвоєння  

c) позовів про визнання  

d) конститутивних (перетворювальних) позовів  

 

67. Формою збирання доказів є:  

a) оцінка доказів  

b) подання позовної заяви  

c) надання судових доручень щодо збирання доказів  

d) дослідження доказів судом  

 

68. Суд має право постановити ухвалу про роз’єднання кількох поєднаних в 

одному провадженні вимог у самостійні провадження, якщо:  

a) вони пред’явлені до різних відповідачів  

b) вони викладені в різних позовних заявах  

c) вони пред’явлені різними позивачами  

d) їх спільний розгляд ускладнює вирішення справи  

 

69. Зустрічний позов подається:  

a) відповідачем  

b) третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог  

c) третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги  

d) співпозивачем  

 

70. З яких дій розпочинається допит свідка:  

a) з питань відповідача щодо обставин справи  

b) з питань суду щодо обставин справи.  

c) з питань позивача щодо обставин справи  

d) з пропозиції суду розповісти все, що відомо свідкові по справі 
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71. Метою окремого провадження є:  

72. встановлення наявності або відсутності юридичних фактів  

a) стягнення безспірної заборгованості  

b) вирішення спору  

c) відшкодування шкоди  

 

73. Чи може свідок відмовитися від дачі показань:  

a) так, але лише за згодою особи, за заявою якої було викликано цього свідка  

b) так, у будь-якому разі  

c) ні, у будь-якому разі  

d) так, але лише у випадках, встановлених законом  

74. Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі:  

a) окремої ухвали суду  

b) виконавчого листа  

c) ухвали суду  

d) рішення суду  

 

75. Суд зобов’язаний призначити експертизу за заявою:  

a) позивача  

b) обох сторін  

c) відповідача  

d) свідка  

 

5.3. Створення презентацій у PowerPoint 

Загальні методичні рекомендації: 

Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-

шоу, 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. 

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

допускається. 

11. Слайди не переповнювати текстом. 

12. Використовувати прості слова та речення. 

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

лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність. 

14. Недопустимість граматичних та інших помилок. 
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15. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один для 

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

16. 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. 

17. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS 

Excel. 

18. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту. 

19. 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 за темами навчальної дисципліни 

 

1. Особливості регулювання спадкових відносин у державах континентальної 

системи права. 

2. Надання правової допомоги при спадкуванні з іноземним елементом. 

3. Оформлення права на спадщину. 

4. Корпоративне спадкування. 

5. Спадкові спори. 

6. Особливості окремих видів договору дарування. 

7. Договір про пожертву. 

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

9. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 

10. Договір (фрахтування) чартеру. 

11. Договір транспортного експедирування:проблеми теорії та практики. 

12. Зберігання на товарному складі. 

13. Договір охорони як спеціальний вид зберігання. 

14. Особливості страхування від нещасних випадків на транспорті. 

15. Зарубіжний досвід у формуванні системи медичного страхування. 

16. Перестрахування на сучасному етапі:  цілі та завдання 

17. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика. 

18. Управління цінними паперами. 

19. Умови деліктної відповідальності. 

20. Системи деліктних зобов’язань у світовому законодавстві. 

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

22. Поняття та зміст регресних зобов’язань. 

23. Особливості відшкодування ядерної шкоди. 

24. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки учасників справи. 

25. Поняття доказів у судовому процесі. Види засобів доказування. 

26. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

27. Заяви по суті справи, їх види: новели чинного Цивільного процесуального 

кодексу України. 

28. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. 

29. Поняття та сутність касаційного провадження Суд касаційної інстанції. 

30. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

31. Визнання та виконання рішень іноземних судів. 

32. Судові доручення про надання правової допомоги. 
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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;  

 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;  
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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 

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
1
.  

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).  

                                                 
1
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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Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

 залік  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 14. 

Самостійна робота 

    
 

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
2
 

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 

                                                 
2
Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг 

компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
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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 

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)
3
. 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 

«Сучасні аспекти цивільного права та процесу», що забезпечуються кафедрою передбачений 

у формі заліку для денної форми 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
4
. 

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. 

                                                 
3
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. 
4
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на 

самостійну роботу. 
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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)
5
. 

 

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 

 

                                                 
5
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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8.4. 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 

 

 

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. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види, підстави виникнення. 

2. Правосуб’єктність фізичної особи та порядок її реалізації. 

3. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною: проблемні 

аспекти. 

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 

5. Наукові теорії щодо сутності юридичної особи. 

6. Припинення юридичної особи: форми, порядок, підстави. 

7. Поняття правочину та умови його дійсності. Класифікація правочинів. 
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8. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки визнання правочину 

недійсним. 

9. Поняття та види речей. Майно. 

10. Особисті немайнові права фізичної особи. Особливості їх захисту. 

11. Представництво: поняття, види, передоручення. 

12. Поняття та значення строку та терміну у цивільному праві. Порядок їх обчислення. 

13. Позовна давність та її значення в цивільному праві. 

14. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, форми, умови настання, 

підстави звільнення. 

15. Актуальні проблеми права власності. 

16. Підстави припинення права власності: проблеми теорії та практики. 

17. Речові права на чуже майно.  

18. Способи захисту права власності: актуальні питання.  

19. Відкриття спадщини. Спадкове майно (спадщина). Усунення від спадщини. 

20. Спадкування за заповітом. Форма заповіту. Заповідальний відказ. 

21. Спадкування за законом. 

22. Спадкова трансмісія та спадкування за правом представлення: особливості 

застосування. 

23. Алеаторні договори в цивільному праві: проблеми теорії та практики  

24. Публічні договори в цивільному праві та їх юридична характеристика. 

25. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 

26. Договір роздрібної купівлі-продажу: проблемні аспекти. 

27. Права покупця в разі придбання товару неналежної якості: проблеми теорії та 

практики. 

28. Договір довічного утримання (догляду): проблеми теорії та практики. 

29. Особливості правового регулювання договору прокату.  

30. Договір лізингу: проблеми правового регулювання. 

31. Договір найму (оренди) земельної ділянки: проблеми правового регулювання. 

32. Договір найму (оренди) житла. Оренда житла з викупом. 

33. Договір підряду: проблеми теорії та практики. 

34. Загальна характеристика договорів про надання послуг.  

35. Договір перевезення вантажу.  

36. Особливості відповідальності зберігача за договором зберігання.  

37. Договір страхування. Основні страхові поняття. 

38. Кредитний договір: проблеми теорії та практики. 

39. Поняття та умови деліктної відповідальності у науці цивільного права. 

40. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, прокуратури або суду: спірні аспекти правового регулювання. 

41. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, недієздатною 

особою та особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними: 

проблемні аспекти теорії та практики.  

42. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки: проблемні 

питання. 

43. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю. 

44. Порядок визначення розміру додаткових витрат в разі завдання шкоди каліцтвом 

або іншим ушкодженням здоров’я. 

45. Відшкодування моральної шкоди: проблеми теорії та практики. 

46. Поняття та предмет цивільного процесуального права як галузі права. 

47. Цивільне процесуальне законодавство.  

48. Поняття, завдання, види та стадії цивільного судочинства. 
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49. Поняття та система принципів цивільного судочинства. 

50. Визначення складу суду. Склад суду.  

51. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Наслідки відводу суду (судді).  

52. Склад учасників справи. Процесуальні права та обов’язки учасників справи. 

53. Сторони у судовому процесі, їхні спеціальні процесуальні права та обов’язки.  

54. Процесуальна співучасть. 

55. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача. 

56. Процесуальне правонаступництво. 

57. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися 

до суду в інтересах інших осіб. 

58. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути 

представниками. 

59. Повноваження представника в суді. Документи, що підтверджують повноваження 

представників. 

60. Склад інших учасників судового процесу. 

61. Поняття та види цивільної юрисдикції. 

62. Предметна та суб’єктна юрисдикція. 

63. Інстанційна юрисдикція. 

64. Територіальна юрисдикція (підсудність). 

65. Поняття доказів у судовому процесі. Види засобів доказування: письмові, речові 

та електронні докази, висновки експертів, показання свідків. 

66. Обов’язок доказування і подання доказів. 

67. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування. 

68. Оцінка доказів. 

69. Забезпечення доказів. 

70. Поняття процесуальних строків та їх види.  

71. Обчислення процесуальних строків. Початок перебігу і закінчення процесуальних 

строків. 

72. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. 

73. Поняття і види судових повісток. 

74. Порядок вручення судових повісток. 

75. Поняття та види судових витрат.  

76. Розподіл судових витрат між сторонами. 

77. Поняття і види заходів процесуального примусу. 

78. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.  

79. Поняття позову. Види позовів.  

80. Підстави і види забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. 

81. Заяви по суті справи, їх види. 

82. Позовна заява, її зміст і форма. Пред’явлення позову. 

83. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви, відмова у відкритті 

провадження у справі. 

84. Відкриття провадження у справі. 

85. Підготовче провадження. 

86. Захист відповідача від пред’явленого позову. Відзив, заперечення та зустрічний 

позов. 

87. Врегулювання спору за участю судді. 

88. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода сторін. 

89. Завдання і строки розгляду справи по суті. 

90. Відкриття розгляду справи по суті. 

91. З’ясування обставин справи та дослідження доказів. 

92. Судові дебати та ухвалення рішення. 

93. Фіксування судового процесу. 
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94. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду. 

95. Поняття та види судових рішень. Порядок ухвалення судового рішення. 

96. Законність і обґрунтованість судового рішення. 

97. Набрання рішенням суду законної сили. 

98. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. 

99. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження. 

100. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи. 

101. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 

102. Порядок розгляду справ про видачу судового наказу. 

103. Зміст судового наказу.  

104. Скасування судового наказу. 

105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. 

106. Поняття і сутність окремого провадження. 

107. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження. 

108. Порядок розгляду справ окремого провадження. 

109. Поняття та сутність апеляційного провадження. Суди апеляційної інстанції. 

110. Відкриття апеляційного провадження. 

111. Апеляційний розгляд. 

112. Повноваження суду апеляційної інстанції. 

113. Постанова суду апеляційної інстанції. 

114. Поняття та сутність касаційного провадження. Суд касаційної інстанції. 

115. Відкриття касаційного провадження. 

116. Касаційний розгляд. 

117. Повноваження суду касаційної інстанції. 

118. Постанова суду касаційної інстанції. 

119. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

120. Розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 
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