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1. Завдання для самостійної роботи 

Самостійне опрацювання програмного матеріалу завершує повне 

вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Окремі 

питання здобувачі вищої освіти опрацьовують без викладача із обов’язковим 

контролем.  

Виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

передбачає підготовку конспекту лекцій, по темам, що передбачені 

тематичним планом, а також складання словника основних термінів по темам 

навчальної дисципліни (щонайменше 10 термінів по кожній темі). 

 

ТЕМА 1. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий 

договір 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 

2. Мирова угода та прощення боргу: співвідношення понять. 

3. Виконання зобов’язання третіми особами за цивільним 

законодавством України. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 1: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.4., 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 2. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правові способи захисту прав споживачів. 

2. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах. 

3. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації. 

4. Правове регулювання купівлі-продажу в зовнішньоекономічному 

обігу. 

5. Особливості гарантійних зобов’язань за договорами купівлі-продажу 

в умовах ринкової економіки. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 
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Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2., 1.26., 1.33., 1.39., 1.42., 1.43., 1.48., 

2. Підручники, посібники: 2.2. - 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 3. Договір найму (оренди). Договір позички 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття і види договорів майнового найму. 

2. Особливості найму житлового приміщення як одного з зобов’язань з 

передачі майна у користування. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 3: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2., 1.27., 1.37., 1.38. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.4., 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 4. Договір підряду 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Договір будівельного підряду житла. 

2. Співвідношення договору підряду та договору купівлі-продажу. 

3. Особливості участі субпідрядника у зобов’язаннях з виконання робіт. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 4: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.4., 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 5. Недоговірні зобов’язання 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Класифікація недоговірних зобов’язань. 

2. Види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій. 

3. Види деліктних зобов’язань. 
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4. Юридична природа вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 

без її доручення. 

5. Місце недоговірних зобов’язань в системі цивільних правовідносин. 

6. Юридичні засади компенсації моральної шкоди. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми  5: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2., 1.47., 1.50., 1.52. 

2. Підручники, посібники: 2.4., 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 6. Спадкове право 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Підстави та особливості встановлення окремих видів спадкування. 

2. Спадкування права власності та інших речових прав. 

3. Особливості спадкування житлових приміщень. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 6: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.2., 1.53. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.4., 2.5. - 2.20. 

 

ТЕМА 7. Поняття та система сімейного права. Сімейні правовідносини 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Проблеми визначення місця сімейного права в системі права. 

2. Договір як джерело сімейно правових відносин. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 7: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.35., 1.55. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 
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ТЕМА 8. Поняття шлюбу. Укладання, припинення шлюбу та визнання 

його недійсним 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правозгідність шлюбу. 

2. Фіктивний шлюб. 

3. Конкубінат: сутність, правові наслідки. 

4. Особливості вступу у шлюб з іноземцем. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 8: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.13., 1.29., 1.46., 1.49. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 

 

ТЕМА 9. Права і обов’язки батьків та дітей 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Порядок вирішення спорів щодо виховання дитини. 

2. Підстави відновлення батьківських прав. 

3. Наслідки неналежного виконання батьками своїх батьківських 

обов’язків. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 9: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.28. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 

 

 

ТЕМА 10. Аліментні зобов’язання 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Коло суб’єктів аліментних зобов’язань. 

2. Роль Національної поліції в забезпеченні  належного виконання 

аліментних зобов’язань. 

Завдання для самостійного опрацювання: 
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1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.40. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 

 

ТЕМА 11. Усиновлення 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття та значення усиновлення. 

2. Порядок здійснення усиновлення. 

3. Вимоги до осіб, що бажають усиновити дитину. 

4. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами. 

5. Таємниця усиновлення.  

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 11: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3., 1.41., 1.54. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 

 

ТЕМА 12. Опіка та піклування над дітьми. Патронат 
 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття та сутність опіки, піклування та патронату. 

2. Підстави встановлення опіки, піклування та патронату. 

3. Історія появи інституту патронату в сучасному сімейному 

законодавстві.  

4. Нагляд за належним виконанням опікунами та піклувальниками 

своїх обов’язків. 

5. Правові наслідки встановлення опіки, піклування та патронату. 

6. Підстави скасування опіки, піклування та патронату. 

Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Скласти тестові завдання за даною темою. 

2. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою, який включає позиції, опубліковані за останні 

3 роки. 

Рекомендована література до Теми 12: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 
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1. Нормативні акти України: 1.1., 1.3. 

2. Підручники, посібники: 2.9., 2.20. 
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2. Завдання для індивідуальної роботи 

Виконання індивідуальної роботи здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

передбачає підготовку рефератів за темами, що запропоновані в даних 

методичних рекомендаціях. 

Структура реферату включає: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 вступ;  

 кілька розділів (2 або 3 ), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

 висновки;  

 список використаних джерел.  

Обсяг реферату від 10 до 15 сторінок. Список використаних джерел 

повинен складати не менше 15 посилань, строк видання яких має бути не 

пізніше 2009 року. 

Тестові завдання та кросворди, підготовлені магістром, повинні 

супроводжуватися відповідями (ключами), що викладені на окремих 

аркушах. 

 
 

ТЕМА 1. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий 

договір 

Накресліть схему: 

а) Класифікація зобов'язань: типи, групи, види, підвиди, форми 

зобов'язань. 

б) Способи припинення зобов'язань. 

в) Види цивільно-правових договорів. 

Теми рефератів: 

1. Зміна осіб у зобов'язанні. 

2. Способи виконання зобов'язань зі множинністю осіб. 

3. Правові наслідки визнання договору недійсним і неукладеним. 

4. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання 

зобов’язань. 

5. Виконання зобов’язання третіми особами за цивільним 

законодавством України. 

Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що 

входять до модулю. 

Підготовка презентації теми у системі «Power Point». 

 

ТЕМА 2. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу 

Накресліть схему: 

а) види договорів з передачі майна у власність. 

б) Види договорів купівлі-продажу. 
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Теми рефератів: 
1. Цивільно-правове регулювання  договору ренти 

2. Правові способи захисту прав споживачів. 

3. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах. 

4. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації. 

5. Поняття "роздрібна торгівля". 

6. Особливості порядку продажу і придбання спеціальних засобів 

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії. 

7. Особливості порядку продажу і придбання вогнепальної зброї 

боєприпасів до неї та вибухових матеріалів. 

8. Гарантованість прав споживачів (аналіз Закону України ―Про 

захист прав споживачів‖). 

9. Можливість порушення договору дарування, визнання його 

недійсним та можливість цивільно-правової відповідальності за цим 

договором. 

 

ТЕМА 3. Договір найму (оренди). Договір позички 

Накресліть схему: 

а) Види договорів з передачі майна у користування. 

б) Відмінність договору найму транспортного засобу від договорів про 

надання послуг з перевезення пасажирів. 

Теми рефератів: 

1. Найм (оренда) транспортних засобів. 

2. Приватизація житла в Україні. 

3. Правове регулювання лізингу. 

4. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 

5. Загальна характеристика житлових фондів в Україні. 

6. Ордер: поняття, строк чинності та правила видачі. 

7. Поліпшення орендованого майна: законодавство та практика його 

застосування. 

8. Право на укладення договору оренди майна, яке знаходиться у 

спільній частковій власності. 

9. Комерційний та соціальний найом житла. 

Підготовка презентації теми у системі «Power Point». 

 

ТЕМА 4. Договір підряду 

Накресліть схему: 

а) Види договорів підряду. 

б) Договір будівельного підряду за участю генерального підрядника. 

Теми рефератів: 

1. Відповідальність сторін за порушення взятих зобов’язань за 

договором підряду; 

2. Права та обов'язки сторін за договорами про виконання науково-

пошукових і дослідно-конструкторських робіт. 
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3. Відповідальність за договором підряду. 

4. Проблеми правового регулювання відносин в капітальному 

будівництві. 

5. Організація спорудження об’єкта будівництва: цивільно-правове 

регулювання. 

6. Особливості відповідальності за договором побутового підряду. 

7. Гарантійні зобов’язання при виконанні підрядних робіт. 

8. Співвідношення понять «інвестиційний договір у будівництво» та 

«договір будівельного підряду». 

9. Особливості участі субпідрядника у зобов’язаннях з виконання 

робіт. 

 

ТЕМА 5. Недоговірні зобов’язання 

Накресліть схему: 

а) Види недоговірних зобов’язань. 

б) Види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій. 

в) Види деліктних зобов’язань. 

Теми рефератів: 

1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП. 

2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми, малолітніми 

особами. 

3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів та 

послуг. 

4. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом на виробництві. 

5. Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством 

України. 

6. Проблеми відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка 

потерпіла від злочину. 

 

ТЕМА 6. Спадкове право 

Накресліть схему: 

а) Учасники спадкових правовідносин. 

б) Види спадкування. 

в) Черги при спадкування за законом. 

Теми рефератів: 

1. Особливості спадкування вогнепальної зброї. 

2. Цивільно-правова конкуренція та співвідношення спадкового 

договору із договором довічного утримання. 

3. Правові наслідки спадкування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями. 

4. Проблемні питання дійсності заповіту самовбивць. 

5. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав. 

6. Інститут прийняття спадщини. 

7. Коло спадкоємців за заповітом. 
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8. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту. 

9. Особливості спадкування акцій. 

Підготовка кросвордів за тематикою. 

 

 

ТЕМА 7. Поняття та система сімейного права. Сімейні правовідносини 

Накресліть схему: 

 джерела сімейного права. 

 позовна давність в сімейному праві. 

Теми рефератів: 

а) Шлюбно-сімейне право за «Руською правдою». 

б) Проблеми визначення місця сімейного права в системі права. 

в) Договір як джерело сімейно правових відносин. 

г) Сімейне законодавство. 

д) Акти цивільного стану як підстави виникнення, зміни і припинення 

сімейних правовідносин. 

Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що 

входять до модулю. 

Підготовка презентації теми у системі «Power Pointe». 

 

ТЕМА 8. Поняття шлюбу. Укладання, припинення шлюбу та визнання 

його недійсним 

Накресліть схему: 

 Умови укладання шлюбу. 

 Підстави припинення шлюбу. 

 Способи розірвання шлюбу. 

 Склад сімейних правовідносин. 

Теми рефератів: 

а) Порядок розірвання шлюбу з особами, що безвісно зникли. 

б) Традиції народів щодо правового врегулювання та укладання 

шлюбу. 

 

ТЕМА 9. Права і обов’язки батьків та дітей 

Накресліть схему: 

 Права дитини. 

 Підстави позбавлення батьківських прав. 

Теми рефератів: 

а) Особисті немайнові права дітей. 

б) Визначення походження дітей. 

 

ТЕМА 10. Аліментні зобов’язання 

Теми рефератів: 

а) Визначення та розмір аліментів. 

б) Аліментні зобов’язання батьків та дітей. 
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Підготовка кросвордів за тематикою. 

 

ТЕМА 11. Усиновлення 

Накресліть схему: 

 Визначення походження дитини. 

 Оспорювання батьківства, материнства. 

Теми рефератів: 

а) Порядок та особливості оспорювання материнства. 

б) Особливості усиновлення дітей особами, що не мають українського 

громадянства. 

Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що 

входять до модулю. 

 

ТЕМА 12. Опіка та піклування над дітьми. Патронат 

Накресліть схему: 

 Опіка та піклування. 

 Права та обов’язки опікуна та піклувальника. 

Теми рефератів: 

а) Патронат в Сімейному кодексі України. 

б) Особливості встановлення опіки над недієздатними дітьми. 
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3. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

Самостійна робота - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом 

у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівня акредитації) завершує 

повне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.  

Окремі питання здобувачі опрацьовують без викладача із обов’язковим 

контролем.  

Матеріал, винесений на самостійне опрацювання, включається в 

залікові (модульні) завдання. 

Увесь комплекс самостійної роботи за один модуль може бути 

оцінений максимально до 15 балів: 

Підготовка конспекту лекцій з дисципліни від 2 до 10 балів. 

Підготовка словника основних термінів з дисципліни – до від 2 до 

5 балів. 

Словник основних термінів має бути підготовлений з кожної теми 

семінарського заняття і містити перелік основних понять (не менше 10), які 

входять до ключових слів, але не мають повторюватися із основними 

поняттями з тексту лекцій. 

 

4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

Увесь комплекс індивідуальної роботи за один модуль може бути 

оцінений максимально до 15 балів: 

Підготовка та захист рефератів за пропонованою тематикою з курсу, а 

також за темами, узгодженими із викладачем – від 2 до 10 балів.  

Порядок підготовки рефератів. 

Структура реферату включає: 

 титульний аркуш;  

 зміст;  

 вступ;  

 кілька розділів (2 або 3 ), що розкривають теорію питання та 

практичний досвід з досліджуваної проблематики;  

 висновки;  

 список використаних джерел.  

Обсяг реферату від 10 до 15 сторінок. Список використаних джерел 

повинен складати не менше 15 посилань, строк видання яких має бути не 

пізніше 2009 року. 

Підготовка наукових матеріалів: доповіді, наукові статті, конкурсні 

роботи не передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних 

завдань, але узгоджених і схвалених викладачем – до 30 балів. 

Креслення схем (графіків), запропонованих до кожної з тем модуля – 

до 5 балів за схему. 

Підготовка презентацій у системі «Power Point» по темам модуля з 

обов’язковим узгодженням іх назв з викладачем – до 10 балів. 



15 

 

 

5. Рекомендована література 

1. Основна: 

 

1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. // www.rada.gov.ua 

1.2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // 

www.rada.gov.ua  

1.3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної 

Ради України.- 2002 р. - N 21-22. - ст.135;  

1.4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-

IV // www.rada.gov.ua 

1.5. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. // 

www.rada.gov.ua Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // www.rada.gov.ua  

1.6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // 

www.rada.gov.ua  

1.7. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-XII // 

www.rada.gov.ua  

1.8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 

176/95-ВР // www.rada.gov.ua  

1.9. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р № 322-VIII // 

www.rada.gov.ua  

1.10. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // 

www.rada.gov.ua  

1.11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984 р. № 8073-X // www.rada.gov.ua 

1.12. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 

2747-IV // www.rada.gov.ua 

1.13. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України 

від 01.07.2010 р. // www.rada.gov.ua 

1.14. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // www.rada.gov.ua  

1.15. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII // 

www.rada.gov.ua  

1.16. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР // 

www.rada.gov.ua  

1.17. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 

23.02.2006 р. № 3480-IV // www.rada.gov.ua 

1.18. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 

р. № 1875-IV // www.rada.gov.ua 

1.19. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. 

№ 2709-IV // www.rada.gov.ua 

1.20. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // www.rada.gov.ua 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


16 

 

1.21. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-IV // 

www.rada.gov.ua 

1.22. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. // 

www.rada.gov.ua 

1.23. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 

04.03.2004 р. // www.rada.gov.ua 

1.24. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 

року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 352. 

1.25. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 

березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 19. - ст. 

80; 

1.26. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 

року // Відомості Верховної Ради України. - 1991, - N 30, - ст.379; 

1.27.  Про оренду державного та комунального майна: Закон України 

від 14 березня 1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 30. - ст. 

416; 

1.28. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України  від 

21.11.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 5. - ст. 21; 

1.29. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України 

від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. - № 3807.-ст. 

75; 

1.30. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - ст. 139; 

1.31. Про заставу: Закон України 2 жовтня 1992 року // Відомості 

Верховної Ради України. - 1992. - №6. - ст.56; 

1.32. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. - N 39. - ст. 383; 

1.33. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 5-6. - ст. 44; 

1.34. Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів: Указ Президента України 15 січня 1994 року 

// Урядовий кур’єр. - 1994. - N 7.- ст.12; 

1.35. Про затвердження Положення про Державний комітет України у 

справах сім'ї та молоді: Указ президента України  від 15 квітня 2002 р. // 

Урядовий кур’єр. - 2002. - № 3. - ст. 12; 

1.36. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації 

комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // - 

Міжнародний комерційний арбітраж. К.: - 1995. - N 567. - ст. 127-129. 

1.37. Про укладення договорів оренди приміщень підприємства: 

Декрет Кабінету Міністрів ми й організаціями торгівлі, громадського 

харчування та сфери послуг від 29. 12. 1992 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1993. - N 11. - ст. 90; 



17 

 

1.38. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, 

організацій і структурних підрозділів основного виробництва, приватизація 

або передача в оренду яких не допускається: Декрет Кабінету Міністрів від 

31.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 11. - ст. 96; 

1.39. Про реалізацію окремих положень Закону України, Про захист 

прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 березня 1994 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 172. - ст. 46; 

1.40. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру 

аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова 

Кабінету Міністрів України  від 26 лютого 1993 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. - N 146.- ст.65; 

1.41. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного 

типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2002.- N 564. - ст.65; 

1.42. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та 

іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р.// 
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