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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 7. Право власності. Речові права на чуже майно 

Практичне заняття - 2 год. 

План 

1. Дайте юридичну оцінку ситуації: 

Гр. Дяченко втратив свій золотий годинник. Через рік після цього він 

знайшов годинник (він був з прикметою), побачивши його на руці у гр. 

Павлова, з яким Дяченко випадково опинився поряд у театрі. На питання 

Дяченко, де Павлов взяв годинник, той відповів, що купив його декілька днів 

тому у якогось громадянина за незначну суму. 

Чи має право громадянин Дяченко вимагати свій годинник? 

2. Визначте - чи є законними дії робітника? 

Під час підготовки котловану під будівництво будинку троє робітників 

знайшли глиняний посуд, в якому знаходились золоті монети, вироби з 

золота та коштовних металів. 

Один з робітників запропонував поділити усі цінності між собою та 

нікому не говорити про знайдений скарб. 

3. Вирішить справу. 

Гр. Хостенко на час проведення чемпіонату світу по футболу позичив 

своєму другові гр. Луньову кольоровий телевізор „Sony”. Два дні потому 

Луньов був заарештований і на його майно було накладено арешт. Для 

захисту своїх прав власника гр. Хостенко подав заяву про виключення майна 

з опису. 

4. Використовуючи нормативні акти аргументуйте - чи визнаються 

передачею речі наступні дії: 

а) перехід речі з рук у руки; 

б) здача речі на склад набувача; 

в) отримання продукції зі складу продавця; 

г) здача речі на пошту для пересилки набувачу; 

д) вручення документу розподілу на речу (сендосамента); 

е) здача речі транспортній організації для відправки набувачу. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати форми власності; характеризувати 

суть та обсяг правомочностей власника; визначати підстави виникнення та 

припинення права власності; визначати права на чуже майно; здійснювати 

класифікацію речових прав на чуже майно; з’ясовувати підстави та порядок 

виникнення прав на чуже майно; визначати підстави та порядок набуття 

права власності; застосовувати норми інституту набувальної давності; 

з’ясовувати розмір часток майна у спільній власності; визначати сутність 

речових прав на чуже майно. 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Нормативні акти України: 1.1, 1.4, 1.8. 



2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3 -  2.5, 2.7, 2.8, 2.10. 

 



2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 2. Цивільні правовідносини 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і ознаки цивільних правовідносин. 

2. Елементи цивільних правовідносин. 

3. Види цивільних правовідносин. 

4. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

склад цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, суб’єкт 

цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин, суб’єктивне право, 

суб’єктивний обов’язок. 

Рекомендована література до Теми 2: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 

ТЕМА 3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права 

Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки фізичної особи. 

2. Поняття цивільної правоздатності фізичних осіб та її зміст. 

3. Поняття цивільної дієздатності фізичних осіб та її види.. 

4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її 

померлою. 

5. Поняття і цивільно-правове значення місця проживання. 

6. Обов’язки Національної поліції по розшуку безвісно відсутніх 

фізичних осіб. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
фізична особа, правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність, емансипація 

недієздатна особа обмежено дієздатна особа, часткова дієздатність, 

мінімальна дієздатність, ім'я, акти цивільного стану, місце проживання, честь 

гідність, життя, здоров’я, право на власне зображення, право на особисту 

недоторканність. 

Рекомендована література до Теми 3: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.16. 

2. Підручники, посібники: 2.1., 2.3. – 2.5., 2.7., 2.8, 2.10. 

 



ТЕМА 10. Цивільно-правовий договір 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і значення договорів.  

2. Класифікація договорів.  

3. Зміст договору.  

4. Істотні умови договору.  

5. Загальний порядок укладення договору.  

6. Роль Національної поліції в процесі забезпечення договірної 

дисципліни. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

договір, форма договору, сторони договору, цивільно-правовий договір, 

публічний договір, договір приєднання, попередній договір, стадії укладення 

договору: оферта та акцепт, зміна договору, розірвання договору. 

Рекомендована література до Теми 10: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

3. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

4. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 11. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і сфера застосування договору купівлі-продажу. 

2. Істотні умови, сторони і форма договору купівлі-продажу 

3. Відповідальність сторін за порушення договору. 

4. Права покупця в разі продажу йому речі неналежної якості. 

5. Договір міни: істотні умови, сторони і форма. 

6. Поняття та сфера застосування договору поставки. 

7. Істотні умови, сторони та форма договору поставки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

договір купівлі-продажу, договір поставки, договір про постачання 

енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу, контрактація 

сільськогосподарської продукції. 

Рекомендована література до Теми 11: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4., 1.25., 1.33. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 

 

ТЕМА 15. Спадкове право 
Семінарське заняття - 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки спадкового права. 



2. Місце та час відкриття спадщини. Позбавлення права на 

спадкування. 

3. Спадкування за законом. 

4. Спадкування за заповітом. Форма заповіту. 

5. Порядок прийняття спадщини. 

6. Спадкова трансмісія. 

7. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця. 

8. Розподіл спадщини між спадкоємцями. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповідальний відказ, 

покладення, обов’язкова частка, підпризначення спадкоємця (субституція), 

спадкування за законом, черги, спадкування за правом представлення, 

відкриття спадщини, прийняття спадщини, відмова від спадщини, охорона 

спадщини, спадкова трансмісія, відумерлість спадщини, спадковий договір.  

Рекомендована література до Теми 15: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Нормативні акти України: 1.1., 1.4. 

2. Підручники, посібники: 2.2., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10. 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Здобувачем вищої освіти всі теоретичні питання, винесені на розгляд по 
дисципліні «Цивільне право», були засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння щодо 
визначення та аналізу цивільних правовідносин; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
здобувачем продемонстрована стабільна активність. Відповіді на 
теоретичні питання, та розв’язання практичних завдань супроводжувалося 
на мотивоване посилання на норми цивільного законодавства. Усі думки та 
теоретичні висновки свідчать про глибокі знання чинного законодавства 
та теорії права. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, здобувачем засвоєні у повному 
обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; 
всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 
обсязі, хоча і з деякими (несуттєвими) неточностями. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на знанні чинного 
цивільного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 
з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення.  

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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1.21. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 

р. № 1875-IV // www.rada.gov.ua 
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