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Теми семінарських занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 

Припинення зобов’язань. 

Семінарське заняття № 1- 2 год. 

План: 

 

1. Зобов’язання: поняття, особливості, види, суб’єкти. Виконання зобов’язань. 

2. Загальні положення про способи забезпечення виконання зобов’язань, їх 

характерні риси. Поняття, функції, види неустойки. Характерні риси штрафу та 

пені. Збільшення та зменшення розміру неустойки.  

3. Поняття, порядок оформлення, строки, підстави припинення поруки.  

4. Поняття, порядок оформлення, види, строки, підстави припинення гарантії.  

5. Поняття, функції, форма завдатку. Відмінність завдатку від авансу.  

6. Поняття, правове регулювання застави. Сторони, форма, зміст договору 

застави.  

7. Види застави: заклад; застава товарів у обороті та переробці; застава майнових 

прав, застава цінних паперів; іпотека. Порядок звернення стягнення на предмет 

застави.  

8. Поняття та особливості притримання. 

9. Поняття припинення зобов’язань. Належне виконання; зарахування зустрічних 

вимог; домовленість сторін: новація, передання боржником відступного, 

прощення боргу. 

10. Поєднання боржника та кредитора в одній особі; неможливість виконання; 

смерть кредитора чи боржника; ліквідація юридичної особи.  

11. Загальні положення про порушення зобов’язань та їх правові наслідки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

неустойка, застава, завдаток, порука, гарантія, іпотека, притримання. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

ТЕМА 2. Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання 

Семінарське заняття № 2- 2 год. 

 

План: 

1. Поняття, функції цивільно-правовивих договорів. Зміст свободи договору.  

2. Класифікація договорів. Основний та попередній договори.  

3. Вільні та публічні договори. Ознаки публічних договорів. Взаємоузгоджені та 

договори приєднання.  

4. Договори за участю третіх осіб.  

5. Зміст договору. Істотні умови договору.  
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6. Поняття та стадії укладення договорів.  

7. Місце та момент укладення договору.  

8. Особливості укладення деяких видів договорів (на аукціонах, біржах,  тощо). 

9. Зміна та розірвання договорів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
цивільно-правовий договір, свобода договору, публічний договір, договір 

приєднання, договори за участю третіх осіб, оферта, акцепт, істотні умови 

договору.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність 

Семінарське заняття № 3- 2 год. 

План: 

 

1. Договір  купівлі-продажу. Зміст  договору купівлі-продажу.  

2. Сторони договору їх права та обов’язки. Строк  та момент виконання 

обов’язку продавця передати  товар. Правові наслідки порушення умов 

договору щодо кількості, асортименту, якості товару.  

3. Гарантійні строки. Ціна і оплата товару. Продаж товару у кредит. 

Особливості купівлі-продажу товару на біржі.  

4. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу. Продаж 

товару за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів. Договір з 

умовою про доставку товару покупцеві. Поняття договору найму-продажу.  

5. Поняття, сторони, порядок і форма укладання договору поставки. Істотні 

умови та зміст договору.  

6. Зміна і розірвання договору поставки. 

7. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської 

продукції.  

8. Поняття та зміст договору про постачання енергетичними й іншими 

ресурсами через приєднану мережу; його відмінність від подібних 

договорів.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Договір  купівлі-продажу. Предмет договору. Товар та майно. Гарантійні 

строки. Ціна і оплата товару. Асортимент, комплектність, кількість. Договір  

поставки. Загальна характеристика договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. Поняття та зміст договору про постачання 

енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 
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ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність 

Семінарське заняття № 4- 2 год. 

План: 

 

1. Загальна характеристика договору міни.  

2. Особливості правового регулювання товарообмінних операцій у 

зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Поняття договору дарування. Предмет, форма, сторони договору 

дарування. Сторони у договорі дарування, їх права та обов’язки. 

Розірвання договору дарування. Пожертва й права пожертвувача.  

4. Поняття, форма і сторони договору ренти.  Забезпечення виплати ренти і 

відповідальність за прострочення виплати ренти.  

5. Поняття договору довічного утримання (догляду).  Форма, сторони і 

особливості договору довічного утримання.  Обов’язки сторін за 

договором довічного утримання.  

6. Припинення договору довічного утримання й правові наслідки розірвання 

договору довічного утримання.      

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Загальна характеристика договору міни. Поняття договору дарування. Предмет, 

форма, сторони договору дарування. Сторони у договорі дарування, їх права та 

обов’язки. Розірвання договору дарування. Пожертва й права пожертвувача. 

Поняття, форма і сторони договору ренти.  Забезпечення виплати ренти і 

відповідальність за прострочення виплати ренти. Поняття договору довічного 

утримання (догляду).  Форма, сторони і особливості договору довічного 

утримання.  Обов’язки сторін за договором довічного утримання. Припинення 

договору довічного утримання й правові наслідки розірвання договору довічного 

утримання.      

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

ТЕМА 4. Договори про передачу майна у користування 

Семінарське заняття № 5 - 2 год. 

План: 

 

1. Поняття та предмет договору найму. Строк договору найму.  

2. Права та обов’язки сторін. Права третіх осіб на річ, передану у найм.  

3. Поняття договору піднайму. Припинення договору найму.  

4. Основні різновиди договору найму (оренди).   

5. Договір прокату. Предмет та особливості договору прокату. Плата за 

прокат речі. Особливості договору прокату.  

6. Договір найму  (оренда) земельної ділянки. 

7. Найм будівлі або іншої споруди. Порядок державної реєстрації договору 
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будівлі або споруди, плата за користування.   

8. Найм (оренда) транспортного засобу. Особливості найму транспортного 

засобу з екіпажем.  

9. Поняття договору найму житла. Сторони у договорі найму житла. 

10. Предмет і форма договору найму житла.  Обов’язки наймача житла. Строк 

договору найму житла.  

11. Договір піднайму житла. Розірвання договору найму житла. 

12. Поняття договору лізингу. Форма та зміст договору лізингу. 

13. Права та обов’язки сторін договору лізингу.  

14. Поняття та сторони договору позички.  Форма та предмет договору 

позички. Зміст та строк договору позички. 

15.  Розірвання договору позички. Припинення договору позички.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Поняття та предмет договору найму. Договір прокату. Права третіх осіб на 

річ, передану у найм. Договір піднайму. Договір лізингу. Договір позички.   

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. Договори з виконання робіт 

Семінарське заняття № 6 - 2 год.  

План: 

 

1. Договір підряду та його характерні ознаки. Зміст договору підряду. Права та 

обов’язки сторін. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 

матеріалу. Ціна роботи. Поняття кошторису. Строки виконання роботи. 

Порядок оплати роботи. 

2. Відповідальність сторін за договором підряду.  

3. Договір побутового підряду. Форма, поняття, зміст, основні умови 

укладання і виконання договору побутового підряду.  

4. Поняття договору будівельного підряду. Обов’язки сторін за договором 

будівельного підряду. Порядок, строк і укладання договору будівельного 

підряду.  

5. Загальна характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. 

Обов’язки  підрядника та замовника.  Відповідальність підрядника за недоліки  

документації та робіт.  

6. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. Порядок виконання робіт за 

договором. Права сторін на результати робіт.  Обов’язки сторін. 

Відповідальність виконавця за порушення договору. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Договір підряду.Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 
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матеріалу. Ціна роботи. Кошторис. Строки виконання роботи. Порядок оплати 

роботи. Договір побутового підряду. Договір будівельного підряду. Договір на 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт.  

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

ТЕМА 6.   Договори перевезення. Договори транспортного експедирування   

Семінарське заняття № 7 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття, види, сторони договору з надання послуг.  

2. Поняття договорів перевезення вантажів, види, предмет, сторони. 

3. Поняття договорів перевезення пасажирів, предмет, сторони, форма, 

права та обов’язки сторін. 

4. Поняття, предмет та форма договору транспортного експедирування. 

5. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та 

обов’язки. 

6. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного 

експедирування. 

7. Розмежування договорів перевезення вантажів та транспортного 

експедирування  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
договір з надання послуг, договір перевезення; договір транспортного 

експедирування, основні і допоміжні договори, довготермінові і навігаційні 

договори, перевізник, відправник, пасажир, чартер, своєчасна доставка, нестача, 

псування, договір буксирування. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

ТЕМА 7.  Договори зберігання. Договори страхування 

Семінарське заняття № 8 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття та види договору зберігання.  

2. Сторони за договором зберігання, їх права та обов’язки. 

3. Договір складського зберігання. 

4. Спеціальні види договорів зберігання. 

5. Поняття, предмет та форма договору страхування. 

6. Сторони та учасники за договором страхування. 

7. Права та обов’язки сторін за договором страхування. 

8. Укладання договору страхування, зміст страхового поліса. 
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9. Відмова у виплаті страхового відшкодування. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
договір зберігання, договір страхування; зберігач, поклажодавець, 

страхувальник, страховик, страховий випадок, страховий ризик, складські 

документи, складська квитанція, просте складське свідоцтво, подвійне складське 

свідоцтво, сертифікований товарний склад, особисте страхування, майнове 

страхування, добровільне страхування, обов'язкове страхування, страхові 

агенти, страхові брокери, страхове відшкодування, страховий платіж, 

перестрахування, співстрахування. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 10.  Форми та види розрахунків. 

Семінарське заняття № 10 - 2 год.  

План: 

 

1. Форми та види розрахунків. 

2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

3. Розрахунки за акредитивом. 

4. Розрахунки за інкасовими дорученнями. 

5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 

 

Задача 1. 

          Товариство з обмеженою відповідальністю передало в обслуговуючий банк 

заяву про відкриття акредитиву на користь заводу-постачальника для оплати 

устаткування, що поставлялося. Товариству був відкритий відкличний  акредитив 

строком на 30 днів. За умовами акредитиву платежі повинні були здійснюватися 

проти рахунку-фактури за поставлене устаткування, товарно-транспортної 

накладної і сертифікату якості. Через 5 днів банк-емітент на прохання платника 

скоротив термін дії акредитиву до 20 днів, а також зменшив на  ретину суму 

акредитиву. Сповіщення виконуючому банку (банку постачальника) про зміну 

умов акредитиву банк-емітент направити не встиг. Через 15 днів після відкриття 

акредитиву завод представив виконуючому банку всі необхідні документи, окрім 

сертифіката якості. Виконуючий банк провів виплату по акредитиву на користь 

заводу без обліку зменшення його суми. Після здійснення платежу товариство 

опротестувало дії виконуючого банку: по-перше, акредитив міг бути змінений, 

або анульований у будь-який час; по-друге, платіж акредитиву був здійснений 

порушуючи договір і акредитивну заяву за відсутності такого важливого 

документа, як сертифікат якості. Виконуючий банк не погодився з аргументами 

покупця і, в свою чергу, повідомив, що екземпляр сертифіката якості був 

представлений в банк наступного дня після платежу, а повідомлення про зміну 

акредитиву  виконуючий банк не одержував.  
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         1. У чому суть акредитиву як форми розрахунків? 

         2. Які види акредитиві ви знаєте?   

        3. Хто має  рацію у виниклій суперечці?     

 

       Задача 2. 

      Державне підприємство повинно було заплатити кооперативу «Блискавка» за 

послугу з ремонту швацького устаткування. Генеральний директор підприємства 

підписав розрахунковий чек, але не проставив у ньому остаточну суму, що 

підлягає сплаті, запропонувавши це зробити головному бухгалтеру. Наступного 

дня через невстановлені причини чек зник із сейфа генерального директора і був 

негайно пред’явлений до оплати товариством «Кентавр», що одержав по ньому 

гроші в межах всієї суми ліміту, вк5азані на оборотній стороні чека. Спроба 

повернути гроші з рахунку товариства «Кентавр» не дала результатів, оскільки 

засоби були зняті з розрахункового рахунку, а керівники товариства  зникли. 

Підприємство заявило претензію банку, посилаючись на те, що провини 

підприємства у втраті чека немає, а банк повинен був прийняти всі необхідні 

заходи для перевірки достовірності чека, особливо з урахуванням того, що в чеку 

була вказана сума, рівна всім засобам чекодавця, що були на окремому рахунку.  

        Дайте правовий аналіз доводам сторін. 

 

        Задача 3. 

        Акціонерне товариство «Іскра» купило продукти хачування у товариства з 

обмеженою відповідальністю «Синявіно». Грошові кошти повинні були бути 

перераховані як аванс платіжним дорученням на рахунок продавця. Проте, 

зважаючи на помилку операціоніста банку, гроші були перераховані  на рахунок 

іншого підприємства. В результаті через місяць ТОВ «Синявіно» пред’явило до 

АТ «Іскра» вимогу про сплату пені за прострочення оплати куплених продуктів. У 

свою чергу АТ «Іскра» зажадало від банку сплати неустойки за неправильне 

списання банком сум, а також відшкодування збитків, що є упущеною вигодою 

АТ «Іскра». Банк відмовився задовольнити вимоги покупця, посилаючись на те, 

що в договорі банківського рахунку між ним і АТ «Іскра»  взагалі не встановлено 

будь-якої відповідальності банку за порушення ним своїх зобов'язань. Навпаки, в 

цьому договорі міститься пункт, що знімає відповідальність банку за упущену 

вигоду клієнта.  

Дайте правовий аналіз доводам сторін. Вирішіть справу. 

 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
форми та види розрахунків; готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки, 

платіжне доручення, вимога-доручення, акредитив, чек, інкасоване доручення. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 
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ТЕМА 12. Договір комерційної концесії 

Семінарське заняття № 11 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору комерційної концесії.  

2. Сторони за договором комерційної концесії, їх права та обов’язки. 

3. Форма договору комерційної концесії.  

4. Особливі умови договору комерційної концесії.  

5. Припинення договору комерційної концесії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
комерційна концесія, договір комерційної концесії, правоволоділець, користувач, 

субконцесія. 

 

Рекомендована література до Теми 12: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

 

ТЕМА 14. Зобов’язання  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, 

суб’єкти). Відшкодування шкоди, завданої у разі самозахисту. 

Відповідальність за шкоду, завдану працівником. Відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

                                                                              Семінарське заняття № 12 - 2 год.  

План: 

 

1. Зобов’язання  з відшкодування шкоди (предмет, учасники, суб’єкти).  

2. Відмінність від інших зобов’язань.  

3. Система зобов’язань  з відшкодування шкоди. Підстави та умови 

виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди. 

4. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на 

самозахист. 

5. Відповідальність за шкоду, завдану працівником.  

6. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг).  

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
деліктне зобов'язання, деліктоздатна особа, кредитор, боржник, шкода, вина, 

протиправність поведінки, протиправна дія, самозахист. 

 

Рекомендована література до Теми 14: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

ТЕМА 16.  Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, 

неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними особами. 
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Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади. 

Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими органами. 

                                                                              Семінарське заняття № 13 - 2 год.  

План: 

 

1. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми особами. 

2. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено дієздатними 

особами.  

3. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.  

4. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими 

органами.  

 

Задача 1. 

Громадянка Федорова вироком суду була визнана винною у вбивстві старої 

матері і засуджена до 10 років позбавлення волі. Через три роки в порядку 

виключного провадження за відсутності складу злочину справу було закрито, а 

засуджену - виправдано. Опинившись на волі, Федорова звернулася до юриста за 

консультацією: хто, в якому порядку і в якому обсязі повинен відшкодувати 

завдану їй шкоду? Цю шкоду, зокрема становлять: втрата заробітку за період 

позбавлення волі, втрата майна, яке залишалося в квартирі під час її відсутності. 

Крім того, під час відбуття покарання потерпіла захворіла на невиліковну хворобу 

дихальних шляхів. При цьому Федорова повідомила, що кримінальна справа була 

порушена слідчим внутрішніх справ, розслідування і нагляд за ходом слідства 

здійснювала прокуратура, а винною її визнав суд. 

 Надайте обґрунтовану відповідь. 

 

Задача 2. 

Рішенням місцевого суду Волошина, журналіста за фахом, було зобов'язано 

спростувати поширену ним у пресі інформацію та публічно вибачитися перед 

позивачем Громовим, який займав високу посаду в органах державної влади. На 

користь позивача також було стягнуто 20 000 грн компенсації моральної шкоди. 

Ухвалою суду апеляційної інстанції сума компенсації була зменшена до 5 000 грн. 

Волошин добровільно виконав рішення суду, сплативши грошову суму, 

спростувавши поширену інформацію, а також публічно вибачився, однак 

оскаржив попередні судові рішення до суду касаційної інстанції. При розгляді 

справи касаційною інстанцією було встановлено неправильне застосування 

судами матеріального закону, а саме: межі втручання Волошина у приватні 

справи Громова і зміст поширеної ним інформації повністю відповідають статусу 

Громова як публічної особи. Крім того, було вказано на те, що судами попередніх 

Інстанцій не прийнято до уваги практику Європейського суду з прав людини 

щодо аналогічних питань. Суд касаційної Інстанції попередні судові рішення 

скасував і в позові Громову відмовив. 

Волошин, посилаючись на ст. 56 Конституції України., пред'явив позов до 

місцевого та апеляційного судів з вимогами компенсувати йому завдану шкоду, 

оскільки вважав, що він постраждав внаслідок судової помилки і прийняття 
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незаконного рішення, а публічне вибачення становило для нього вкрай 

принизливу дію. 

Чи є підстави для задоволення позову Волошина?  

 

Задача 3. 

Громадянин Міхєєнко визнав себе винним у вчиненні тяжкого злочину і був 

засуджений на 5 років позбавлення волі. Через два місяці з’ясувалося, що злочин 

вчинив його брат. Після звільнення Міхєєнко звернувся з позовом: І) про сплату 

середньомісячної платні за відбування покарання; 2) про надання жилого 

приміщення, з якого він був виселений, 3) про повернення нагород. 

 Чи законні ці вимоги? 

Задача 4. 

Психічнохворий Ю., проникнувши до квартири С., пошкодив її майно на 

суму 5 тис. грн. С. звернулась з позовом про стягнення цієї суми з матері 

душевнохворого О. В суді було встановлено, по-перше, що Ю. не визнавався 

недієздатним у відповідності, встановленій законом; по-друге, що його мати під 

час заподіяння сином шкоди була важко хвора і знаходилась на стаціонарному 

лікуванні в лікарні. 

 Хто є належним відповідачем за  позовом С.? 

 

Задача 5. 

З необережності 13-річного Ігоря виникла пожежа, внаслідок якої згоріли 4 

(чотири) приватні гаражі, втому числі гараж, автомашина та інше майно 

подружжя В. При з’ясуванні обставин було встановлено, цю власниця одного із 

згорілих гаражів К., від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому 

містилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під 

час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав 

К., від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було 

причиною пожежі. Подружжя В. звернулося до суду з позовом до батьків Ігоря 

про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному 

обсязі. 

Чи правильно вирішена справа ? 

 

Задача 6. 

Фермерське господарство заявило позов про стягнення з Краснова та 

Холодова 3 600 грн. збитку на тій підставі, що діти відповідачів (12-річний 

Краснов та 15-річний Холодов) розклали вогнище біля скирти соломи та вчинили 

пожежу, внаслідок якої згоріло 10 т соломи. 

Суд узяв до уваги матеріальне становище відповідачів і задовольнив позов 

частково, стягнувши з них суму збитку солідарно. При перегляді справи в 

апеляційному порядку рішення місцевого суду було змінено: з Краснова стягнуто 

1 500 грн. а з Холодова - 2 100 грн., оскільки відповідальність батьків має бути 

дольовою, а не солідарною. 

Чи правильно вирішено справу 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
деліктне зобов'язання, деліктоздатна особа, кредитор, боржник, шкода, вина, 

протиправність поведінки, протиправна дія, орган державної влади, судові та 

правоохоронні органи, малолітня особа, неповнолітня особа, субсидіарна 

відповідальність. 

 

Рекомендована література до Теми 16: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 



 14 

МОДУЛЬ 4 

ТЕМА 18. Загальні положення сімейного права. Сімейні правовідносини. 

                                                                              Семінарське заняття № 14 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття та предмет сімейного права. 

2. Методи регулювання сімейних правовідносин. Принципи сімейного 

права. 

3. Структура та джерела сімейного права України. 

4. Сімейні правовідносини: поняття, види, суб’єкти та об’єкти. 

5. Здійснення та захист сімейних прав. Виконання сімейних обов’язків. 

Відповідальність у сімейному праві. 

6. Поняття та види строків у сімейному праві. 

 

Задача 1. 

Іванов подав до органу РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу з 

Петровою. Через декілька днів до органу РАЦСу прийшла Новікова та 

попросила не реєструвати шлюб Іванова, оскільки вона та Іванов 

проживають уже декілька років разом; всі сусіди, знайомі вважають їх 

чоловіком та дружиною, хоча їх шлюб не зареєстрований, крім того у них є 

спільна дитина.  

1. Які виникають правовідносини у даній задачі? Назвіть суб’єктів 

цих правовідносин. 

2. Сімейний кодекс України регулює правовідносини, які виникають 

між чоловіком та жінкою, що перебувають у фактичних шлюбних 

відносинах? Якщо так, то назвіть відповідні норми.  

3.  Як Ви вважаєте спільне проживання жінки та чоловіка без шлюбу 

є підставою виникнення у них сім’ї? 

 

Задача 2. 

 Громадяни Тимофеєва та Демідов проживали разом та вели спільне 

господарство без реєстрації шлюбу декілька років. Потім в них виник 

конфлікт, стосунки зіпсувалися, і вони стали проживати окремо. Через 

деякий час громадянка Тимофеєва звернулася до суд з позовом про поділ 

спільно набутого майна (земельна ділянка, телевізор, холодильник, меблі, 

відеомагнітофон). 

1. Норми яких галузей права можуть бути застосовані судом при 

вирішення цього спору? Зробить посилання на відповідні норми галузей 

права. 

2. Яке рішення повинен прийняти суд? 

 

Завдання 3. 
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В вересні 2013 року в юридичну консультацію звернулася громадянка 

Лескіна. Вона розповіла, що зареєструвала шлюб з А. Петровим в 2010 р. На 

початку спільного життя чоловік був уважний до неї, дарував квіти, вони 

часто відвідували театр, музеї, ходили по гостях. Але, потім чоловік, на 

думку Лескіної, почав приділяти менше уваги, почав проводити вільний час 

зі своїми друзями, без неї. 

Лескіна просила пояснити їй, чи може вона правовими засобами 

примусити чоловіка ставитися до неї як раніше в перші роки шлюбу. В 

іншому до чоловіка в неї претензій немає: зарплату віддає, алкоголем не 

зловживає, сварок в сім’ї немає. Розривати шлюб Лескіна не бажає. 

1. Яку відповідь в даній ситуації можна було б дати Лескіной? 

2. Які відносини регулюються сімейним законодавством? 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

принципи сімейного права, система сімейного права, сім'я, сімейний союз, 

кровноспоріднена сім’я, пуналуа, парна сім’я споріднення, лінії споріднення, 

свояцтво, сімейні правовідносини, право особи на сім’ю, дитина, захист сімейних 

прав та інтересів, акти цивільного (громадянського) стану, застосування 

аналогії закону та аналогії права, позовна давність. 

 

Рекомендована література до Теми 18: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 

 

ТЕМА 20. Недійсність шлюбу                                                                                                                                 

                                                                                Семінарське заняття № 15 - 2 год. 

План: 

 

1. Підстави для визнання шлюбу недійсним 

2. Порядок визнання шлюбу недійсним 

3. Обставини, що виключають недійсність шлюбу 

4. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним 

 

Задача 1 

Гр. Пономарьова перебувала в шлюбі, але уже декілька років жила окремо 

від чоловіка та не знала, де він знаходиться. Згодом вона вирішила взяти шлюб з 

гр. Новіковим. Для цього вона звернулась до суду з заявою про визнання свого 

чоловіка безвісно відсутнім. Після ухвалення судом такого рішення гр. 

Пономарьова зареєструвала розірвання шлюбу в органі РАЦС та вступила в новий 

шлюб. Через 2 роки повернувся її перший чоловік та поставив питання про 

визнання шлюбу з гр. Новіковим недійсним. Гр. Пономарьова жити з першим 

чоловіком відмовилась. 

1. Які є підстави для визнання шлюбу недійсним? 

2.  Як вирішити спір? 
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Задача 2  

Гр-н Чумаченко звернувся з позовом до гр. Сандалової про визнання 

недійсним шлюбу, зареєстрованого між померлим батьком позивача - Володіним і 

відповідачкою. Позивач зазначив, що реєстрація шлюбу була проведена у 

приміщенні лікарні без дотримання місячного строку від дня подачі заяви до 

органів РАЦСу і то цей шлюб є фіктивним, бо його укладено напередодні смерті 

Володіна лише з метою позбавити спадщини свого єдиного спадкоємця за 

законом - сина, з яким померлий знаходився в поганих стосунках. На суді 

виявилося, що Володій і Сандалова дійсно довгий час проживали однією сім'єю, 

були у близьких стосунках. Лікар, викликаний як свідок, показав, що гр. Володін 

до моменту смерті перебував у свідомості. 

Як слід вирішити дану справу? 

 

Задача 3 

 Подружжя Потапови прожили у шлюбі 10 років. Потапов поїхав у інше 

місто. Там, не розірвавши свого шлюбу з гр. Потаповою, він підробив документи і 

зареєстрував шлюб із гр. Акименко, яка прийняла прізвище чоловіка. Через рік у 

них народилася дитина. Коли про це дізналася перша дружина гр. Потапова, вона 

пред'явила позов про визнання шлюбу свого чоловіка з гр. Акименко недійсним. 

У суді Акименко проти позову заперечувала, стверджувати, що нічого не знала 

про нерозірваний шлюб гр. Потапова. Потапов проти позову про визнання шлюбу 

недійсним не заперечував, бо мав намір повернутися до першої дружини. У 

зв'язку з цим гр. Акименко поставила в суді питання про те, щоб залишити дитині 

прізвище батька – Потапова, а також про стягнення аліментів на утримання 

дитини і про стягнення аліментів на її  користь у зв'язку з непрацездатністю. Крім 

того, в суді постало питання про поділ майна гр. Потапова з його другою 

дружиною. В період шлюбу ними було придбано меблевий гарнітур вартістю 5 

000 гр. і на ім'я гр. Потапова внесено вклад до банку в сумі 10 000 грн. 

Як слід вирішити даний спір? 

Чи зміниться рішення, якщо суд установить, що гр. Акименко знала про 

нерозірваний шлюб гр. Потапова із першою дружиною? 

 

Задача 4 

У лютому 2001 р. восьмідесятипятирічний Т. М. Бєлоусов і 

пятидесятидвухлітня Л. А. Курасова домовилися зареєструвати шлюб за умови 

забезпечення Курасовою належного догляду за Бєлоусовим, за що останній обіцяв 

залишити їй після смерті в спадщину свою приватизовану квартиру. Після 

державної реєстрації укладання шлюбу (у травні 2001р.) Курасова була 

зареєстрована за місцем проживання Бєлоусова. Через два роки після цього вона 

перестала виконувати подружні обов'язки й доглядати за Бєлоусовым, а з 

листопада 2003р. фактично перестала проживати разом з ним. 

У зв'язку цим у лютому 2004 р. Бєлоусов подав у суд позов про визнання 

шлюбу з Курасовою недійсним, пославшись на те, що шлюб був укладений 

фіктивно через квартиру, сторони підтримували сімейні відносини нетривалий 

час, між ними є значна різниця у віці (33 роки). 



 17 

Яке рішення повинен прийняти суд за позовом Бєлоусова? 

Норми Сімейного кодексу чи Кодексу про шлюб та сім’ю повинні бути 

використані судом при розгляді цієї справи? Свою відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 5 

С.М. Мєлов, який перебував у другому шлюбі з Н.А.Шатровой, розірвав й 

цей шлюб. Після цього Шатрова дізналася, що Мєлов до одруження на ній 

перебував у зареєстрованому шлюбі з Є.В. Федорової та не розривав його. 

Шатрова звернулася в юридичну консультацію та попросила роз’яснити їй, що 

може змінитися в результаті з’ясування цього факту. 

Яку відповідь ви можете надати Шатровій? 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Недійсний шлюб. Шлюбний вік. Право на шлюб. Принцип добровільності при 

укладанні шлюбу. Принцип одношлюбності. Фіктивний шлюб. Небезпечна 

хвороба. Тяжка хвороба. Фіктивний шлюб. Неукладений шлюб. 

 

Рекомендована література до Теми 20: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 

 

 

 

ТЕМА 22.   Права та обов’язки подружжя по утриманню                                                                                                                               

                                                                                Семінарське заняття № 16 - 2 год. 

План: 

 

1.  Утримання, аліментні зобов’язання подружжя. 

2.  Непрацездатна особа, особа пенсійного віку, інвалід, особа, яка потребує 

матеріальної допомоги. 

3. Ведення домашнього господарства, піклування про членів сім'ї, витрати  на 

лікування.  

 

Задача 1 

Орловська П. Ю. подала позов до свого чоловіка, Орловського М. Г., про 

стягнення з нього аліментів на її утримання; в позові зазначала, що вона є 

пенсіонеркою (їй 51 рік, вона вийшла на пенсію за вислугою років), потребує 

утримання, а її чоловік Орловський М. Г. може надавати утримання. Орловський 

М. Г. заперечував право його дружини на стягнення з нього аліментів на підставі 

того, що їй не встановлено інвалідності та вона досягне пенсійного віку (для 

жінок 55 років) тільки через 4 роки, тобто відповідно до ч. 3. ст. 75 Сімейного 

кодексу вона не може вважатися непрацездатною особою, а отже і мати право на 

утримання. 

Яке рішення має винести суд? 

Чи вважається особа, що вийшла на пенсію за вислугу років в 51 рік, 

такою, що досягла пенсійного віку? 
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Які особи вважаються непрацездатними? Чи є Орловська П. Ю. 

непрацездатною? 

Чи зміниться рішення суду, якщо буде з'ясовано, що вони перебувають у 

шлюбі більше ніж 10 років? 

Чи буде зобов'язаний Орловський М. Г, платити аліменти після досягнення 

його дружиною пенсійного віку? А якщо він до цього розірве шлюб? 

 

Задача 2 

Рішенням суду було зобов'язано Кобзаря В. В. сплачувати аліменти в 

розмірі 500 грн. на місяць на користь його колишньої дружини Кобзар Л. М., якій 

було встановлено інвалідність. Кобзар В. В. вважає несправедливим те, що тягар 

утримання судом було покладено тільки на нього. Він повідомив, що у них 

спільно з його колишньою дружиною є троє повнолітніх працюючих дітей. 

Чи є підстави для зменшення установленого судом розміру утримання? 

Якщо так, то до якого розміру, на Вашу думку, може бути зменшено утримання 

з Кобзаря В. В., якщо розмір заробітної плати у дітей 1500, 900, 600 грн.? 

 

Задача 3 

Подружжя Крутикова В. П. та Крутиков С. В. при розірванні шлюбу уклали 

між собою договір про утримання непрацездатної Крутикової В. П. після 

розлучення. Розмір утримання сторони визначили у твердій сумі 600 грн. Через 3 

місяця Крутиков С. В. отримав у спадщину трикімнатну квартиру в центрі м. 

Києва. Цю квартиру він здає в оренду. Тобто розмір його доходів значно 

збільшився. На прохання його колишньої дружини Крутикової В. П. збільшити 

суму утримання він відповів відмовою. Крутикова В. П. подала позов до суду, в 

якому просила стягнути з Крутикова В. П. додатково до аліментів належних їй за 

договором про утримання, аліменти в розмірі 500 грн. В позові їй було 

відмовлено на тій підставі, що аліменти вона вже отримує за нотаріально 

посвідченим договором про утримання, то законодавством встановлення 

аліментів особі, яка їх вже отримує не передбачено. Зміна судом розміру 

аліментів можлива лише, якщо розмір аліментів був визначений судом. 

Чи правомірне рішення суду?  

Яким чином Ви, як адвокат, можете захистити інтереси Крутикової В.П.? 

Який порядок зміни розміру утримання, встановленого сторонами 

договором про утримання дружини (чоловіка)? 

 

Задача 4 

Листова С. К. стала інвалідом другої групи під час перебування в шлюбі з 

Листовим І. В. Під час розірвання шлюбу аліментів від чоловіка не вимагала. 

Будучи інвалідом, Листова С. К. вдруге вийшла заміж за Сторожка Р. М. (при 

цьому залишила собі прізвище від першого шлюбу). Перебуваючи у шлюбі зі 

Сторожком Р. М., Листова С. К. подала до суду позов про стягнення з Листового 

І. В. аліментів, який заперечував право колишньої дружини на підставі того, що 

вона перебуває в зареєстрованому шлюбі з іншим чоловіком, а отже відповідно до 

ст. 82 Сімейного кодексу, на його думку, вона втратила право на утримання з його 
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боку. На ці заперечення в судовому засідання Листова С. К. пояснила, що, її право 

на утримання не може бути припинено на підставі ст. 82 Сімейного кодексу, 

оскільки підставою застосування ст. 82 Сімейного кодексу є повторна реєстрація 

шлюбу з тим чоловіком, з яким вона проживала під час встановлення інвалідності. 

Чи має право Листова С. К. на отримання аліментів від Листового І. В.? 

Як необхідно розуміти положення ст. 82 Сімейного кодексу: «право на 

утримання, яке особа має після розірвання шлюбу, припиняється у разі... 

реєстрації з ним повторного шлюбу»? Чи обов'язково для того, щоб було 

припинено право на аліменти, отримувач аліментів має укласти шлюб з 

платником аліментів? 

Чи зміниться вирішення задачі, якщо Листова С. К. перебуватиме зі 

Сторожком не в зареєстрованому шлюбі, а в фактичних шлюбних відносинах? 

 

Задача 5 

Онопенко Н. М. подала позов до свого колишнього чоловіка про стягнення з 

нього аліментів на утримання у зв'язку з непрацездатністю. В позові вона 

зазначала, що її колишній чоловік є фермером і вона бажає встановлення 

утримання в натуральній формі у розмірі двадцяти відсотків від врожаю. 

Чи може суд присудити аліменти у натуральній формі? Якщо так, то який 

порядок виплати аліментів доцільно встановити? 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
утримання, аліментні зобов’язання подружжя, непрацездатна особа, особа 

пенсійного віку, інвалід, особа, яка потребує матеріальної допомоги, негідна 

поведінка у шлюбних відносинах, виховання дитини, ведення домашнього 

господарства, піклування про членів сім'ї, нетривалий час шлюбних відносин, 

витрати  на лікування.  

 

Рекомендована література до Теми 22: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 

 

 

ТЕМА 24.   Особисті немайнові та майнові права та обов’язки батьків та 

дітей                                                                                                                                

                                                                                Семінарське заняття № 17 - 2 год. 

План: 

 

1. Реєстрація народження дитини. 

2. Право дитини на ім'я, виховання дитини, спілкування з дитиною. 

3. Захист прав та інтересів дитини. 

4. Батьківські права та обов’язки. 

5. Місце проживання дитини. 

6. Відібрання дитини, ухилення від виконання батьківських обов’язків, жорстоке 

поводження щодо дитини, експлуатація дитини, жебракування, бродяжництво. 

7. Право власності дитини, право спільної сумісної власності батьків і  дітей. 
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8. Утримання, аліменти, додаткові витрати на дитину. 

 

Задача  1 

До суду звернулася гр-ка Волошко С. з позовом про повернення сина 

Артура від Волошко А. і Волошко Б. - діда і баби дитини з боку батька. Позивачка 

вказала, що являючись матір'ю Артура, вона має право виховувати дитину, однак 

відповідачі перешкоджають їй у цьому і без законних підстав утримують 

хлопчика у себе. У висновку органів опіки і піклування вказувалося, що 

відповідачі більш забезпечені матеріально чим позивачка, піклуються про онука,  

але тому, що позивачка є матір'ю дитини якій на момент розгляду спору 

виповнилося два роки,
 

то доцільно передати сина їй. Районний суд позов 

задовольнив. Волошко А. І Волошко Б., не погодившись з рішенням районного 

суду, звернулися в апеляційний суд. 

Як треба вирішити спір? 

Які способи захисту права батька, що проживає окремо від дитини, 

передбачені СК України? 

 

Задача  2 

У лютому 1997 року мати малолітньої Козлової М. загинула в 

автокатастрофі. У серпні того ж року Козлов С. - батько малолітньої Козлової М., 

був засуджений за вчинений злочин на 5 років позбавлення волі. Козловій М. був 

призначений опікун. У 2002 році Козлов С. був звільнений з місць позбавлення 

волі. Вважаючи себе батьком малолітньої, Козлов С. подав позов у суд про 

передачу йому дитини і припинення опіки над малолітньою Козловою М. 

Яке рішення повинен винести суд? 

Які фактори суд бере до уваги при розгляді спорів, пов'язаних з вихованням 

дітей, а також при розгляді спорів про місце проживання малолітньої дитини ? 

 

Задача  3 

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова позбавлені 

батьківських прав подружжя - Іванов С. і Іванова М. У судовому засіданні було 

встановлено, що гр. Іванова М. повністю відмовилася від виховання сина, 

фактично не здійснює елементарного догляду за ним. У будинку в зимовий час 

холодно, відсутня їжа. У школу хлопчик приходить недоглянутим, брудним, часто 

голодним, не підготовленим до уроків. Гр. Іванов С. зловживає спиртними 

напоями і періодично відсутній вдома. 

Чи правильно виніс рішення суд ? 

Назвіть підстави позбавлення батьківських прав . 

Розкрийте правові наслідки позбавлення батьківських прав. 

 

Задача  4 
Н.П. Груздева на кінцеву етапі вагітності вирішила виїхати в сусідню 

область до матері, щоб за її допомогою після народження дитини забезпечити 

належний догляд за нею. В потягу Груздевій стало зле, що призвело до 

передчасних пологів. Лікар, який знаходився в вагоні, зміг своєчасно надати їй 
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необхідну допомогу, пологи пройшли благополучно. По прибуття на місце 

провідник вагону та лікар склали довідку про народження дитини, яку передали 

Груздевій. Через тиждень після приїзду Груздевої її мати передала цю довідку та 

заяву дочки про реєстрацію народження дитини в місцевий орган РАЦС. Проте 

завідувач органом РАЦС вважає надані документи недостатніми для державної 

реєстрації народження дитини, та запропонував додатково оформити ще акт про 

народження дитини, за підписом начальника пасажирського потягу та чотирьох 

свідків. Мати груздевої вважає таку вимогу зайвою та звернулася зі скаргою на дії 

завідуючого РАЦС в місцеву адміністрацію. 

Чи правомірні вимоги завідуючого органом РАЦС? Чи мав право провідник 

потягу підписувати довідку про народження дитини? Які підстави державної 

реєстрації народження дітей, які народилася поза медичних установ? Яке 

рішення необхідно прийняти по скарзі матері Груздевої?  

 

Задача 5 

Подружжя Колісник прожили у шлюбі 20 років, після чого його було 

розірвано. Від шлюбу подружжя має двох дітей 1984 і 1997 року народження, які 

залишилися проживати з матір'ю. При розірванні шлюбу між сторонами не 

виникло суперечки щодо надання дітям утримання. У 2003 р. Колісник О. подала 

позов про стягнення аліментів на неповнолітню дочку, у якому вказала, що 

матеріальна допомога Колісник П. стала носити періодичний характер і коштів на 

утримання дочки недостатньо. Дитина страждає бронхіальною астмою, у зв'язку з 

чим має потребує регулярного догляду фахівця, санаторно-курортного лікування, 

придбання лікарських препаратів тощо. При розгляді справи Колісник П. заявив, 

що бере участь в утриманні обох дітей за власною ініціативою. Старшій дочці він 

оплачує навчання у вищому навчальному закладі. Кошти на утримання 

неповнолітньої дочки з наступного місяця будуть начислятися з його заробітної 

плати. Крім цього він систематично купує необхідні для дітей речі (одяг, книги, 

медикаменти). Тому, на думку відповідача, підстав для примусового стягнення з 

нього аліментів немає.  

Як треба вирішити спір?  

 

Задача  6 

При розірванні шлюбу між подружжям Авіловими виник спір з приводу 

утримання їхньої 7-літньої дочки і 16-літнього сина, що залишилися проживати з 

матір'ю. Авілов у зв'язку з переїздом на постійне місце проживання в інше місто 

запропонував укласти договір про припинення права на аліменти, по якому 

передав дружині свою частку (1/2) у праві власності на квартиру, що належала 

подружжю, а сину - автомобіль "Рено" і спортивний тренажер. У свою чергу 

Авілова зобов'язалася самостійно утримувати дітей. 

Через два роки Авїлова пред'явила до Авілову позов про стягнення 

аліментів на їхнього повнолітнього сина у зв'язку з продовженням ним навчання 

на заочній формі у вищому навчальному закладі. За словами позивачки, на даний 

момент вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, у зв'язку з тим, 

що зобов'язана відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок вчинення по її вині 
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ДТП, тому одна не в змозі утримувати обох дітей. Син у судовому засіданні 

заявив про свою незгоду з тим, щоб батько оплачував його навчання, оскільки він 

сам хоче влаштуватися на роботу. Авилов пред'явив зустрічний позов про 

розірвання договору, укладеного в порядку ст. 190 СК. у якому вимагав 

повернення переданого за договором майна, а також відшкодування збитків, 

викликаних його розірванням. На думку Авилова обов'язок по утриманню дітей, а 

також по управлінню їхнім майном Авилова виконує неналежним чином. 

Зокрема, з моменту вчинення договору йому двічі приходилося під час літніх 

канікул з метою оздоровлення дітей купувати для них путівки до санаторію. При 

розгляді справи судом було встановлено, що автомобіль "Рено" у зв'язку з 

аварією, що відбулася, проданий по запчастинах, а тренажер було передано у 

безоплатне користування спортивній школі, в якій займається син. 

Зробіть висновок у справі. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
реєстрація народження дитини, право дитини на ім'я, виховання дитини, 

спілкування з дитиною, захист прав та інтересів дитини, батьківські права та 

обов’язки, місце проживання дитини, відібрання дитини, ухилення від виконання 

батьківських обов’язків, жорстоке поводження щодо дитини, експлуатація 

дитини, право власності дитини, право спільної сумісної власності батьків і  

дітей, утримання, аліменти, додаткові витрати на дитину. 

 

Рекомендована література до Теми 24: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 
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6. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 

Припинення зобов’язань. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Для придбання машини у Даріна невистачало 2 тис. гривень, які він отримав 

у борг під розписку у свого батька з зобов'язанням повернути борг через два роки. 

Через рік батько Даріна помер. Після його смерті був знайдений заповіт, у якому 

єдиним спадкоємцем був призначений його син - Дарін. 

Що сталося з борговим зобов'язанням Даріна? 

 

Задача 2. 

За кредитним договором позичальник зобов'язався сплатити 20 % від суми 

кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту. Сплативши 75 % 

боргу, позичальник прострочив сплату решти боргу на 4 місяці. У зв'язку з цим 

кредитор пред'явив до позичальника позов про стягнення обумовленої договором 

неустойки. 

Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з 

проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її розмір в декілька 

разів перевищує суму залишку основного боргу. Він зазначив, що більша частина 

боргу їм сплачена, на цей момент у нього проблеми з роботою, і він не має змоги 

сплатити решту боргу. 

Яке рішення вправі винести суд? Який вид неустойки застосовувався 

сторонами? Чи має суд право зменшити суму неустойки, що обумовлена 

договором? 

 

Задача 3. 

Відділення банку "Порто-франко" надало кредит ТОВ "Промінь". ВАТ 

"Фобос" прийняло на себе гарантійне зобов'язання за виконання ТОВ "Промінь" 

кредитного договору у межах суми основного боргу та відсотків за користування 

кредитом. 

У зв'язку з тим, що основний боржник - ТОВ "Промінь" - кредит не 

повернув, банк пред'явив до ВАТ "Фобос", як до гаранту, позов про стягнення 

суми основного боргу та відсотків за користування кредитом, а до ТОВ "Промінь" 

- позов про стягнення штрафу за прострочення повернення кредиту. 

Яке рішення повинен винести господарський суд? В якому обсязі несе 

відповідальність гарант за договором? Чи можливе стягнення з гаранту суми 

штрафу? 

    

Задача 4. 

Іванов В. вирішив купити квартиру, про що домовився з хазяїном квартири - 

Стороженко Д. Договір купівлі-продажу вони домовилися підписати через 

тиждень, для чого повинні були зустрітися у нотаріальній конторі. На 
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підтвердження своїх намірів Іванов В. передав Стороженко Д. гроші в сумі 10 % 

від вартості квартири. В обумовлений строк Іванов В. прийшов до нотаріальної 

контори, але Стороженка там не було. Коли Іванов розшукав Стороженка, той 

повідомив йому, що знайшов більш вигідного покупця і вже продав квартиру, а 

йому - Іванову - він згоден повернути отримані від нього гроші. 

Іванов пред'явив до Стороженка позов про повернення подвійної суми 

завдатку. Крім того, він вимагав відшкодування збитків, яких він зазнав, оскільки 

він вже встиг укласти з фірмою "Аргус" договір на ремонт квартири, та 

відшкодування моральної шкоди. 

Як вирішити цю справу? Як повинна бути оформлена угода про 

завдаток?  

 

Задача 5. 

Блохін І. звернувся в банк з проханням про надання кредиту і отримав його 

під заставу нерухомого майна - житлового будинку та земельної ділянки. Застава 

була оформлена договором іпотеки. 

Через деякий час представник банку запропонував Блохіну І. замінити 

договір іпотеки договором купівлі-продажу, пояснюючи це труднощами, 

пов'язаними з реєстрацією договору іпотеки. Представник банку запевнив, що 

інтереси заставодавця будуть гарантовані умовами договору купівлі-продажу, 

згідно з якими банк візьме на себе обов'язання , продати житловий будинок та 

ділянку Іванову, якщо він своєчасно сплатить свій борг. 

Дайте правову кваліфікацію запропонованої пропозиції. 

 

Задача 6. 

Петров О. 10 січня 2008 р. отримав за договором позики у Конкіна П. 100 

тис. гривень терміном на 2 роки. З метою забезпечення виконання договору 

позики боржником, сторони оформили договір застави. Згідно з договором, у 

випадку невиконання боржником - заставодавцем своїх обов'язків за договором 

позики, кредитор - заставотримач має право отримати суму боргу із вартості 

заставленого майна переважно перед наступними кредиторами. 12 липня 2008 р. 

Петров уклав договір позики з Мухіним С під заставу того ж самого майна. 

Термін нового договору складав один рік. 

Коли кредитори отримують можливість реалізувати свої вимоги за цими 

договорами застави? В якому обсязі задовольнять свої вимоги кредитори? Чи 

має значення предмет договору застави для реалізації вимог кредиторів? 

 

Задача 7. 

Між філією "Агропромбанку" і ТОВ "Гала" був укладений договір 

банківського кредитування терміном на один рік. У забезпечення повернення 

кредиту та відсотків за користування сторонами був укладений договір застави 

рухомого майна, яке належить третій особі - приватному підприємству "Берег". 

Свої обов'язки ТОВ "Гала" в строк не виконало, у зв'язку з чим філія банку 

подала позов про стягнення з нього заборгованості за договором. Разом з ТОВ 

"Гала" до відповідальності, як заставодавця, було притягнуто ПП "Берег". 
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Господарський суд прийняв рішення про стягнення суми боргу за кредитним 

договором з вартості заставленого майна. 

Був проведений аукціон з продажу заставленого майна за початковою 

оцінкою. Пізніше аукціон був визнаний таким, що не відбувся, і майно ПП 

"Берег" було передано філії банку за початковою вартістю. 

Які помилки були допущені судом при розгляді справи? Як вони мають бути 

вирішені? Назвіть умови участі третьої особи у заставному договорі та умови 

проведення заставного аукціону. За яких умов заставне майно передається 

кредитору - заставоодержувачу? 

 

Задача 8.  

Підприємство "Вітязь" звернулося до господарського суду з позовом 

стягнути з ткацької фабрики "Обрій" штраф і провести перерахунок за поставку 

бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і 

пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, які вказані у договорі, але 

відповідає вимогам Держстандарту України.  

1. Яке рішення повинен внести господарський  суд? 

2. Які існують види забезпечення виконання зобов’язання? 

 

Задача 9. 

Підприємство оптової торгівлі товарами "Посередник" відвантажило 

універмагу "Північний" партію кондиціонерів, виготовлених заводом 

"Південмаш". Під час приймання товару завідуючий універмагом заявив, що 7 

кондиціонерів не працюють і направив підприємству оптової торгівлі претензію з 

вимогою замінити кондиціонери та заплатити штраф за поставку неякісних 

товарів. Підприємство вимогу універмагу відхилило, мотивуючи свою позицію 

тим, що у договорі поставки з універмагом його відповідальність за поставку 

товарів належної якості не передбачена, крім  того, з такими вимогами необхідно 

звертатися до заводу „Південмаш‖, який є виробником цих кондиціонерів. 

Універмаг з доказами підприємства не погодився, вважаючи, що він не вправі 

звертатися з подібними вимогами до заводу, який виробляє кондиціонери, 

оскільки між ним і заводом договірні відносини відсутні.  

1. Хто в цьому випадку повинен нести відповідальність за поставку 

неякісних товарів?  

2. Як вирішити спір? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою) Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо способів забезпечення виконання зобов’язань; аналізувати 

юридичні факти, які є підставами встановлення способів забезпечення виконання 

зобов’язань; правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних 

життєвих ситуацій. 
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Рекомендована література до Теми 1: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 2. Цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

Задача 1. 

Директор заводу "Нептун" доручив робітнику заводу - наладчику Власову 

відремонтувати верстату. 

Чи виникло зобов'язання? Як змінилася б ситуація, якби Власов не був 

робітником заводу? 

 Задача 2. 

Туристична компанія "Глобус" купила для свого центрального офісу 2 

комп'ютера в магазині "Фаргус" і 2 тумби під комп'ютери в меблевому магазині 

"Інтер'єр". Доставити куплені речі з магазину в офіс компанії на службовому 

автомобілі ВАЗ-2107 було доручено начальнику адміністративно-господарської 

частини Макарову і водію Борисенко. На зворотному шляху водій Борисенко не 

справився з керуванням автомобіля, у результаті чого відбулося зіткнення з 

автомобілем "Volvo", що належить на праві приватної власності Клімову. У 

результаті зіткнення істотно постраждали обидва автомобілі, комп'ютери були 

зіпсовані, а Макаров одержав тілесні ушкодження і згодом був визнаний 

інвалідом 2-ої групи. 

Скільки виникло зобов'язань? Що є підставами їх виникнення? Визначите 

суб'єктів (кредитора і боржника) і зміст кожного з зобов'язань. 

Задача 3. 

Для проведення ремонтних робіт у власній квартирі Неправський зайняв у 

сусідки Попової мішок цементу і зобов'язався повернути через місяць рівну 

кількість цементу або його вартість грошима. Через місяць Неправський повернув 

Попової такий же мішок цементу. Проте Попова прийняти цемент відмовилася і 

зажадала повернути його вартість грошима, мотивуючи це тим, що в даний час їй 

потрібні гроші. Неправський на таку пропозицію не погодився. 

Як повинен бути вирішений спір? 

 

 Задача 4. 

Сатанеєв, який збирав протягом багатьох років колекцію монет, вирішив 

розпродати її, розділивши зібрані їм монети по країнах, в обігу яких вони знаходяться. На 

приналежність до кожної країни припадала однакова за вартістю кількість монет. 

Руднєв, приятель Сатанеєва, виявив бажання приобрести якусь із серій монет, але 

пообіцяв оплатити покупку через 10 днів - в день одержання зарплати. У вказаний день 

зарплата була виплачена, і Руднєв прийшов за покупкою. До цього часу він вирішив, що 

купить монети, що є особливо цінними. Проте саме ці монети виявилися вже 
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проданими. Від одержання іншої залишеної йому серії монет він відмовився і вважав 

себе вільним від будь-яких зобов'язань. Сатанеєв відправив колекцію Руднєву поштою і 

через суд зажадав її оплати, тому що він вважав, що право вибору предмету виконання 

за укладеним договором належить йому. 

Проаналізуйте аргументи сторін. 

 

Задача 5. 

Будівельник Маліков прийняв на себе зобов'язання протягом року побудувати 

будинок Скрябіну. Виконав половину роботи, виконроб помер. Син виконроба, 

будучи його спадкоємцем, зажадав від Скрябіна сплатити вартість виконаної 

Маліковим частини роботи. Скрябін відмовився задовольнити вимогу, посилаючись 

на незавершеність роботи. Син виконроба для вирішення спору звернувся до суду. 

Яке рішення повинен винести районний суд? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою) Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо цивільно-правових договорів; аналізувати юридичні факти, 

які є підставами зміни та припинення цивільно-правових договорів; правильно 

застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: попередній договір, пропозицію уклати договір, відповідь на 

пропозицію. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність. 

Практичне заняття №3 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Торгівельне підприємство "Фрукти" (м. Дніпропетровськ) закупило у фірми 

"Алан" (м. Одеса) 1,5 тони цитрусових. Куплений товар був прийнятий 

представником покупця та за взаємною згодою поміщений на зберігання в 

спеціальний склад продавця за тієї умови, що фірма "Алан" відправить цитрусові 

залізницею на першу вимогу покупця, коли по його заявці буде виділено вагони. 

Партія цитрусових знаходилася на зберіганні більш як три місяці. Після 

чого з'ясувалося, що їх значна частина стала непридатною для використання. Як 

було встановлено експертизою, фірма "Алан" вжила всіх заходів для того, щоб 

зберегти товар від зіпсування. 

Покупцем було заявлено позов, в якому зазначалось, що ризик випадкового 

знищення товару покладено законодавством на продавця до тих пір, поки право 

власності на товар не перейде до покупця, тому фірма „Алан‖ повинна 
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відшкодувати вартість зіпсованих цитрусових. Фірма "Алан" позов не визнала, бо 

вважала себе не винною в загибелі товару, який знаходився на зберіганні. 

1. Коли обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається 

виконаним? 

2.  З якого моменту ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження товару переходить до покупця? 

3.  Як вирішити спір? 

 

Задача 2. 

Сидоренко 5 травня купив в магазині "Пума-спорт" спортивний костюм і 

кросівки, які в присутності продавця він оглянув і приміряв. Вдома він разом з 

жінкою обдивився куплені речі, однак цього разу йому не сподобався колір і 

фасон спортивного костюма. Спортивний костюм він не одягав, тому що вирішив 

віднести його в магазин і обміняти, але цього довгий час не робив, бо знаходився 

у відрядженні.  

2 серпня, збираючись до спортивного залу, він помітив, що кросівки мають 

серйозні недоліки: вони погано проклеєні, та ще й відрізняються один від одного 

кольором вставних деталей. Наступного дня Сидоренко зайшов до магазину і 

звернувся з вимогою поміняти спортивний костюм і повернути йому вартість 

кросівок. 

Адміністрація магазину йому відмовила через те, що спортивний костюм є 

якісно зробленим, кросівки були ношені та дефекти вказаного товару були 

помічені не зразу, тому покупець втратив право вимагати обміну вказаної речі. 

Крім цього адміністратор магазину вказав на те, що магазин є приватним і на 

нього не розповсюджується правила купівлі-продажу в торгових закладах. 

1. Яким нормативно-правовими актами необхідно керуватися при 

вирішенні цієї справи? 

2. Які права має споживач у разі придбання товару неналежної та 

належної  якості? 

3. Яким буде рішення суду по цій справі? 

 

Задача 3. 

Щербань в кінці робочого дня купив в магазині останню пральну машину-

автомат. Продавець поспіхом упакував машину та передав її покупцеві. 

Приїхавши додому, Щербань виявив, що в технічному паспорті не проставлено 

штамп магазину та дату продажу. Крім того, в паспорті не вистачає кількох 

сторінок, в тому числі й гарантійного талону. Детально ознайомившись з 

технічним паспортом, Щербань зрозумів, що приєднати її до водопровідної труби 

та підключити до електромережі не можливо власними силами. Встановити, як це 

робити та до кого звернутися теж не можна, тому що відсутня сторінка в 

технічному паспорті. 

Наступного дня Щербань звернувся до магазину з вимогою замінити 

технічний паспорт пральної машинки, проставити в ньому дату продажу і видати 

гарантійний талон. Адміністрація магазину відмовилась виконати вимогу 

Щербаня, обґрунтовуючи свою відмову тим, що в місто поступила велика партія 
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таких пральних машин і невідомо, де він купив свою машину. Якщо вона і була 

куплена в цьому магазині, то все одно в магазині немає зайвих технічних 

паспортів. 

1. Як Щербань може захистити свої права? 

2. Чи є  правомірною відмова адміністрації магазину ? 

 

Задача 4. 

Костюк купив у розстрочку в фірмовому магазині "Панасонік" музичний 

центр. Доручення-зобов'язання він оформив за місцем роботи на заводі та 

зобов'язався погасити заборгованість протягом року. Півроку він сумлінно вносив 

платежі, але потім внески перестали надходити. Як з’ясувалося, він перейшов 

працювати на іншу роботу в ЖБУ-2. Музичний центр він подарував своєму брату 

на весілля. 

Адміністрація фірмового магазину хоче знати: 

1. Чи можливо пред'явити до заводу вимогу оплатити заборгованість, яку 

бухгалтерія не стягнула з Костюка при кінцевому розрахунку з ним? 

2. Чи є законним подарунок ще не оплаченого музичного центру та чи 

може відібрати магазин його у брата? 

3. В якому порядку можна стягнути заборгованість з Костюка? 

 

Задача 5.  

Галушко купив у Хвостатого житлову будівлю за 70 тис. гр., але через 

місяць пред'явив позов, щоб в судовому порядку розірвати договір купівлі-

продажу або зменшити вартість будинку на 10 тис. гривень на тій підставі, що 

Хвостатий умисно приховав недоліки будівлі, в якій проживання без проведення 

капітального ремонту неможливе.  

Галушко в скарзі вказав, що необхідно зробити ремонт підлоги в усіх 

кімнатах, вставити нові рами для вікон і дверей, а також замінити майже 

половину стропил. Продавець заперечував проти позову, посилюючись на те, що 

до укладення договору Галушко проживав у нього протягом чотирьох місяців, 

тому знає, в якому стані знаходиться будівля.  

1. Чи є законними вимоги Галушко? 

2. Які правові наслідки вчинення правочину під впливом обману та помилки? 

3. Як вирішити дану справу?.  

 

Задача 6.  

Машинобудівельний завод "Дніпро" звернувся до заводу транспортного 

обладнання з вимогою заплатити штраф за ухилення від укладання договору 

поставки обладнання в рамках державного контракту на 2010 рік. Завод 

транспортного обладнання ще до звернення заводу "Дніпро" з вимогою про 

вчинення договору повідомив останнього, що не має можливості постачати 

технологічне обладнання, тому що з березня 2009 р. на заводі буде проводитись 

реконструкція та після чого він перейде на випуск обладнання для холодильників. 

1. Які зобов’язання у сторін за державним контрактом? 

2. Чи мотивовані докази заводу транспортного обладнання? 
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3.   Як необхідно вирішити справу? 

 

Задача 7. 
При укладанні договору контрактації плодів яблук, ягід, винограду, 

сухофруктів і меду колективне господарство запропонувало включити у договір 

обов'язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва та 

вивозити її власним транспортом заготівельної організації. Заготівельна 

організація в свою чергу запропонувала внести до договору положення, згідно з 

яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним 

транспортом, де й буде прийматися продукція. Крім цього, виник спір щодо 

термінів поставки вишні. Господарство збиралося 30 % вказаної продукції 

доставити в червні, а 70 % - в липні. Заготівельна організація наполягала на тому, 

щоб вся вишня була доставлена в липні. Спір між сторонами було передано до 

господарського суду.  

1. Хто із сторін повинен сприяти в організації поставки?  

2. Яким буде рішення суду по цій справі? 

 

Задача 8. 

Виконуючи умови договору контрактації, сільськогосподарське 

підприємство доставило до м'ясокомбінату партію бичків вищого сорту в 

кількості 20 голів. Приймання худоби м'ясокомбінатом було проведено тільки 

через чотири дні після її поставки. В зв'язку з тим, що худоба за цей час не була 

забезпечена в достатній кількості кормами і водопоєм, бички значно втратили в 

масі та в результаті чого були прийняті по середній угодованості. 

Сільськогосподарському підприємству були заподіяні збитки у розмірі 15000 гр. 

Відшкодувати вказані збитки м'ясокомбінат відмовився, посилюючись на те, що, 

по-перше, вини його в затримці прийняття худоби немає, вона сталася тому, що 

підрядна ремонтна організація закінчила ремонт цеху по забою худоби на 5 днів 

пізніше встановленого договором строку, а по-друге, господарський комплекс не 

узгодив з комбінатом строки поставки. худоби. Сільськогосподарське 

підприємство звернулося до господарського суду з позовом до м'ясокомбінату про 

відшкодування вищевказаних збитків.  

1. Які істотні умови договору поставки? 

2.Яке рішення прийме суд?  

3. Чи задовольнить суд позов сільськогосподарського підприємства, якщо 

буде встановлено, що в договорі контрактації були узгоджені строки поставки 

сільськогосподарське підприємство поставило партію бичків своєчасно?  

Задача 9. 

Товариство "Дніпровське", що займається вирощуванням овочевої 

продукції, виконуючи договір контракції, згідно з узгодженим графіком, 

поставило до плодоовочевої бази орендованим автомобілем 5 тон овочів 

(помідорів та огірків). Від прийому овочів база відмовилася, оскільки всі її 

ємності були заповненні та прийняти овочі не було ніякої можливості. Частина 

повернених господарству овочів була реалізована місцевому населенню, решта 

використана як корм для худоби. Господарство, не отримавши відповіді на 
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претензію, звернулося до господарського суду з позовом до плодоовочевої бази 

про стягнення з неї вартості неприйнятих овочів та орендної плати. Рішенням 

господарського суду з плодоовочевої бази на користь господарства була 

повернена сума, що склалась з орендної плати та вартості неприйнятих овочів, 

відраховуючи суму, яка була отримана господарством з реалізації частини 

неприйнятих овочів місцевому населенню.  

1. Які обов’язки має покупець за договором контрактації сільгосппродукції?  

2. Чи законне рішення виніс господарський суд?  

 

Задача 10. 

У результаті перевірки діяльності акціонерної енергопостачальної компанії 

―Огонек‖ начальником Державної інспекції контролю за цінами в м. 

Дніпропетровську було прийнято рішення про накладання на АЕК фінансових 

санкцій. На думку перевіряючи, АЕК, використовує монопольне становище при 

укладанні угоди на постачання електроенергії, безпідставно передбачає надбавку 

до тарифу на електроенергію за надійність у розмірі від 2 до 5% вартості 

одержаної енергії, а отже, завищує при цьому граничний розмір регульованого 

тарифу на електроенергію. АК вважаючи, що вона не порушувала вимог 

законодавства, оскільки у ньому не міститься заборони збільшення тарифів на 

електричну енергію шляхом включення додаткової надбавки за надійність, 

звернулася до суду. 

1. Який орган формує цінову політику із встановленням тарифів на 

електроенергію? Які його повноваження?  

2. Яким чином оформляються відносини між енергопостачальною 

організацією та споживачем?  

3. Чи можна вважати надбавку складовою тарифу на електричну енергію? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою).    Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів про передачу майна у власність; правильно 

застосовувати норми цивільного права щодо договорів про передачу майна у 

власність до конкретних життєвих ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: Договір  купівлі-продажу. Договір поставки. Договір 

контрактації сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними 

й іншими ресурсами через приєднану мережу.  

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність. 
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Практичне заняття № 4 – 2 год. 

 

Задача 1.  

Пенсіонерка гр. Білошапка заключила з гр. Перемітько договір довічного 

утримання. Згідно з цим договором гр. Білошапка передала гр. Перемітьку у 

власність свій дім, а останній зобов'язався надавати до кінця її життя матеріальне 

забезпечення в натурі - ізольовану кімнату для проживання, догляд та необхідну 

допомогу. Через рік гр. Перемітько тяжко захворів і тривалий час знаходився на 

лікуванні у лікарні. Після виходу з лікарні він був визнаний інвалідом ІІ групи. У 

зв'язку з тим, що гр. Перемітько перестав подавати гр. Білошапці матеріальну 

допомогу, вона звернулася до суду з позовом розірвати договір та повернути їй 

дім.  

1. Чи буде задоволено позов Білошапки?  

2. На яких підставах можливо розірвати договір довічного утримання?  

3. Чим договір довічного утримання відрізняється від договору дарування? 

 

Задача 2.  

Громадянка похилого віку Купріянова. пред'явила позов до Самойлової та 

Головко про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка 

зазначала, що на вимогу відповідачів, які є її доньками, вона 17 січня 2004 року 

оформила договір дарування їм будинку. (При укладенні угоди Купріяновій. було 

87 років.). Самойлова та Головко обіцяли не порушувати її права володіння і 

користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства. 

Відповідачі не виконали своїх зобов'язань, створювали умови, за яких вона 

не могла проживати в будинку, залишали її без догляду в зимовий період. 

Посилаючись на те ,що угода укладена внаслідок помилки, позивачка просила 

визнати договір недійсним. 

1. Яка форма договору дарування?  

2. Який порядок та підстави розірвання договору дарування на вимогу 

дарувальника? 

3. Який строк позовної давності, що застосовується до вимог про розірвання 

договору дарування? Вирішіть справу. 

 

Задача 3.  

Громадянин Жигунов пред'явив позов до виконкому Кіровоградської 

міської Ради народних депутатів про визнання недійсним договору дарування 

жилого будинку. Позивач зазначив, що після смерті дружини він за станом 

здоров'я не міг здійснювати догляд за будинком, належним йому на праві 

власності, а тому 21 лютого 2004 року подарував його відповідачу. Виконавчий 

комітет, як сторона за договором, виділив Жигунову, згідно рішення від 21 січня 

2004 року, однокімнатну квартиру. 

Посилаючись на те, що угода укладена внаслідок збігу тяжких обставин, 

позивач просив задовольнити позов. 

У судовому засіданні представник відповідача просив суд відмовити у позові 

Жигунову і зазначив, що позивач особисто звертався до міськвиконкому за 
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дозволом про укладення договору дарування будинку взамін одержаної квартири. 

Потім у зв'язку зі збільшенням сім'ї ставив питання про надання йому 

двохкімнатної квартири взамін однокімнатної. Коли йому було відмовлено в 

наданні такої квартири, позивач більш як через п'ять років після укладення 

договору дарування порушив в суді справу про визнання договору недійсним. 

1. Які правові наслідки порушення обдарованим обов’язку на користь третьої 

особи? Яка форма договору дарування? 

 2. Вирішіть справу. 

Задача 4.  

Громадянка Корнієнко 1928 р.н. уклала договір довічного утримання з 

громадянином Осипенко. Згідно умов договору Корнієнко передавала Осипенко 

приватизовану однокімнатну квартиру загальною площею 38 кв.м., взамін чого 

Осипенко зобов'язувався надавати Корнієнко довічне матеріальне забезпечення у 

вигляді щомісячного набору продуктів у погоджених нормах та грошове 

утримання в сумі 1000 грн. щомісячно. 

20 травня 2007 року договір був нотаріально посвідчений. На підставі 

договору 5 червня 2007 року Осипенко оформив право власності на квартиру. 

10 червня 2007 року Корнієнко заявила про своє небажання передати 

квартиру і відмовилася від утримання. 

1. Проаналізуйте ситуацію. Який характер договору довічного утримання? 

2.  З якого моменту у набувача виникає право власності на об'єкт договору?   

3. Які можливі варіанти вирішення спору? 

 

Задача 5.  

Громадянка Моісеєва звернулася до Місцевого суду жовтневого району м. 

Дніпропетровська з позовною заявою про розірвання договору довічного 

утримання. В судовому засіданні з'ясувалося, що набувач за договором 

громадянин Чигарьов щомісячно надавав Моісеєвій утримання у вигляді їжі, 

сплачував комунальні послуги та витрати на ліки. Моісеєва не заперечувала цього 

факту, але просила договір розірвати, оскільки у неї з відповідачем склалися 

особисті неприязні стосунки і вона не бажає надалі одержувати будь-які кошти 

від неприємної їй людини. 

1. Який порядок припинення договору довічного утримання?  

2. Які правові наслідки розірвання договору довічного утримання? 

3. Які обов’язки набувача за договором? Вирішіть спір. 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів про передачу майна у власність; правильно 

застосовувати норми цивільного права щодо договорів про передачу майна у 

власність до конкретних життєвих ситуацій; складати такі договори. 
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Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: Договір  міни, дарування, ренти, довічного утримання.  

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 5. Договори з виконання робіт. 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

Задача 1. 

У контракті інженера КБ "Південне" Вороніна передбачалось, що у випадку 

створення ним винаходу, право володіння патентом переходить до заводу. У 

вільний від роботи час, застосувавши набуті в КБ знання і досвід, Воронін 

винайшов пристрій для магнітної генерації і подав заявку на видачу йому патенту 

на даний винахід. Дізнавшись про оформлену і подану заявку Вороніна, 

керівництво заводу вимагало, щоб винахідник, як це й передбачено контрактом, 

уступив патент. Одержавши відмову Вороніна, завод звернувся до нього і 

Держпатенту України з позовом про переведення на нього прав патентовласника і 

видав наказ про звільнення порушника умов контракту з роботи. Розглянувши 

позов суд в його задовольнянні відмовив, а зустрічний позов Вороніна про 

поновлення на роботі і оплаті вимушеного прогулу задовольнив. Завод подав 

апеляційну скаргу. 

1. Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішення цієї 

задачі 

2. Чи правильне рішення районного суду? 

 

Задача 2.  

Громадянин Міронюк уклав з робітниками будівельної організації 

Антоновим, Соколовим і Хмельновим договір, який вони назвали трудовою 

угодою, і у відповідальності з яким останні зобов'язались у вільний від основної 

роботи час збудувати на ділянці Міронюка будинок з його матеріалів. Оскільки 

Міронюк не зміг до обумовленого строку дістати матеріали і передати їх 

робітникам, то вони почали будувати будинок на місяць пізніше, ніж узгоджено за 

договором. До 18 червня будівництво будинку було майже закінчено, залишилося 

лише провести деякі малярні роботи, але вночі була гроза, і від удару блискавки 

будівля згоріла. Робітники вимагали від Міронюка оплатити вартість роботи, 

посилаючись на те, що укладений договір був трудовим. Міронюк відмовився 

оплатити вартість роботи в зв'язку тим, що вона ним не прийнята.  

1. Чи обґрунтовані вимоги робітників та заперечення Міронюка?  

2. Чи можна назвати договір, який був укладений між Миронюком і 

робітниками трудовим договором? 

3.  Яким буде рішення суду по цій справі? 

 

Задача 3. 
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Петров уклав договір з підприємством "Дніпробуд" на ремонт своєї 

трикімнатної квартири. Вартість робот та використаного матеріалу була 

визначена загальною сумою в 15 тис. гривень. Відповідно до умов договору, 

ремонт повинен початися 10 червня 2004 року та закінчитися 20 липня 2004 року.  

При укладенні договору Петров заплатив 6 тис. гривень, а 10 червня 2004 

року до нього зателефонували з "Дніпробуд" та попросили згоди на перенесення 

початку робіт на 15 червня 2004 року, пояснивши це тим, що підприємство не має 

достатньої кількості робітників для початку виконання ремонту, тому що деякі з 

них працюють на інших об'єктах. Петров відмовився від цієї пропозиції, так як на 

час ремонту він взяв відпустку і тому не може чекати стільки днів. 

Роботи були початі лише 14 червня 2004 року, а закінчені 25 липня 2004 

року. По закінчені роботи Петров сплатив 6 тис. Гривень, а решту сплатити 

відмовився, важчаючи це понесенням збитків (він взяв відпустку за власний 

рахунок, для того щоб спостерігати за якістю виконуваної роботи). Окрім цього 

частину роботи він виконав сам. "Дніпробуд" звернувся з позовом до суду про 

стягнення з Петрова всієї суми, вказаної у договорі.  

1. Яким буде рішення суду по справі?  

 

Задача 4.  

Незадовго до закриття майстерні три лікарі місцевої лікарні здали на ремонт 

свої годинники. Оскільки квитанцій про прийняття майна на ремонт не було, 

годинники були прийняті без їх оформлення. Тієї ж ночі майстерня була 

погромлена, внаслідок чого годинник Білого пропав, а годинники Єгорова та 

Гопанюка були пошкодженні, внаслідок чого вартість ремонту зросла в десять 

разів. Білий звернувся з вимогою про повернення йому нового годинника тієї ж 

марки, а Єгоров та Гопанюк - про ремонт годинників на раніше узгоджених 

умовах. 

Власник майстерні задовольнити їх вимоги відмовився та заявив, що 

претензії про повернення годинника необхідно пред'являти зловмисникам (якщо 

вони будуть розшукані), а ремонтувати пошкодженні годинники за свій рахунок 

він не буде.  

1. Як необхідно вирішити справу? 

2. В якій формі вчиняється договір побутового підряду.  

3. В чому полягає відповідальність сторін за договором побутового 

обслуговування?  

 

Задача 5.  

За договором АТ "Будівельник" будувало для НВК "Колос" приміщення. 

Строк будівництва був встановлений 1 рік. Внаслідок недоліків проектної 

документації вона була повернута проектанту і передана АТ "Будівельник"  із 

запізненням на 20 днів. Крім цього з запізненням на 25 днів був переданий і 

будівельний майдан. За додатковим договором між сторонами строки закінчення і 

здачі будівництва були перенесені на місяць, але здача будівництва була 

затримана на 2 місяці. Мотивуючи порушення термінів АТ "Будівельник" 

посилалось на те, що у зв'язку з аварією на цегельному заводі йому протягом 20-
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ти днів не поставлялася цегла. А в зв'язку із введенням постанови міської 

адміністрації режиму економії електроенергії протягом 2 місяців АТ 

"Будівельник" вимушене було припинити всі роботи і відправити працівників у 

відпустку.  

1. Чи буде нести АТ "Будівельник" відповідальність за прострочення 

терміну здачі будівництва?  

2. Яке правове значення наведених фактів?  

 

Задача 6 

Приватний підприємець Грицюк вирішив збудувати підприємство по 

переробці сільськогосподарської продукції в зв'язку з чим звернувся за 

консультацією до юриста з питаннями:  

1. Який вид договору він повинен укласти і з ким? 

2. Які передумови будівельного підряду?  

3. Як встановлюється ціна договору?  

4. Чи може він сплатити підрядчику одразу вартість будівництва?  

5. Чи може він перекласти обов'язки по здійсненню нагляду за 

будівництвом на третю особу?  

6. Яка особливість договору будівельного підряду "під ключ"?  

Підготуйте обґрунтовану відповідь на вказані питання.  

 

Задача 7. 

За договором між генеральним підрядником та субпідрядною організацією, 

остання в березні 2007 року повинна була виконати електромонтажні роботи. У 

зв'язку з відсутністю електроарматури роботи були початі в квітні 2007 року, 

внаслідок чого на 2 місяці був порушений узгоджений графік виконання роботи 

по будуванню об'єкта, а інша субпідрядна організація не змогла своєчасно почати 

поклейку шпалерів і понесла збитки. На підставі цього вона звернулася з 

претензією до генерального підрядника сплатити неустойку за зрив узгоджених 

строків, а до іншого субпідрядника - відшкодування збитків за простої.  

Окрім цього, постало і питання про відшкодування вартості украдених із 

охоронюваного генеральним підрядчиком приміщення шпалер і фарби. 

Прийнятими розшуковими заходами злодії не були встановленні.  

1. Як вирішити справу?  

2. Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що шпалери та фарба 

згоріли внаслідок пожежі, що сталася у приміщенні?  

 

Задача 8.  

При здачі житлового будинку приймальною комісією був встановлений 

місячний термін для ліквідації перерахованих в акті прийома-здачі недоліків (не 

працює система опалення та газопостачання, відсутність лічильників). У вказаний 

в акті термін недоліки підрядчиком не були усунуті, і замовник звернувся з 

вимогою про негайне їх усунення та сплату неустойки. Мотивуючи невиконання 

зобов'язань, підрядчик сказав, що в нього відсутні спеціалісти, а також ряд 
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необхідних матеріалів та апаратури, і запропонував, щоб це було зроблено силами 

замовника і за його рахунок.  

Окрім цього протягом року з дня здачі було виявлено ряд інших недоліків: 

не прилягання вікон та дверей, тріщини у віконних рамах, не працювала 

вентиляція.  

1. Чи повинен підрядник усунути недоліки, вказані у задачі? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з виконання робіт; правильно застосовувати 

норми цивільного права щодо договорів з виконаня робіт до конкретних 

життєвих ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договір підряду, договір будівельного підряду, договір на 

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 6. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

 

Задача 1. 

На адресу Харківської міської бази МВС Украйни надійшла партія товарів 

по залізниці. В 1-й партії, яка прибула на станцію призначення на 10 днів пізніше 

3-денного строку доставки, вантаж виявився пошкодженим, у другій виявилася 

недостача трьох ящиків. На основі комерційних актів, що складенні при 

одержанні вантажу, військова база зажадала від дороги відшкодування збитків і 

оплати штрафу за прострочення доставки вантажу всього на суму 15 тисяч 

гривень.  

В господарському суді представник залізниці заслався на те, що псування 

товарів у першій партії виникло від малопомітних недоліків упаковок, крім того, 

вказав на відмітку відправника в товаротранспортній накладній про те, що дорога 

звільняється від відповідальності. У зв'язку з недостачею вантажу у другій партії 

представник дороги пояснив, що вона виникла в результаті аварії на залізниці, де 

перевозився вантаж. Тому на основі Цивільного кодексу України дорога повинна 

бути звільнена від відповідальності. Далі він просив врахувати те, що позивач не 

пред'явив претензії до залізничної дороги про стягнення вартості вантажу, якого 

бракує.  

1. Зробіть аналіз заперечень залізної дороги.  

2. Яким повинно бути рішення суду?  
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3. Визначить розмір штрафу за прострочену доставку вантажу, а також 

розмір збитків.  

 

Задача 2.  

Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить 

прядильному цеху фабрики "Золоті нитки". На шляху прямування на автомашині 

виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика подала 

позов до перевізника про стягнення збитків. В господарському суді відповідач 

проти позову заперечував, оскільки на його думку обставини та причини пожежі 

на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід 

вважати недоказаною. При  цьому панчішна фабрика вказала, що статут 

автотранспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від 

відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, для того, щоб 

покласти відповідальність на панчішну фабрику, слід встановити, що 

пошкодження вантажу сталося за причин, що вказані у статуті.  

1. Чи суттєві заперечення панчішної фабрики?  

2. Яке рішення повинен винести господарський суд? 

 

Задача 3.  

За договором, укладеним між торгівельним підприємством та Південно-

західною залізницею, остання здійснювала перевезення вантажів з м. Києва до м. 

Дніпропетровська. Пі час одного з перевезення сталося зіткнення вантажних 

потягів, що спричинило загибель вантажу торгівельного підприємства. Через 3 

місяці торгівельне підприємство надіслало залізниці претензію, в якій вимагало 

відшкодування вартості втраченого вантажу, суми штрафу та плати, що її 

сплатило підприємство за перевезення вантажу. У встановлений термін залізниця 

надіслала заявникові відзив, у якому погоджувалася відшкодувати тільки суму 

втраченого вантажу. Підприємство звернулося до господарського суду. 

1. Який обсяг відповідальності, що його несе залізниця, передбачений за 

втрату вантажу? 

2. Протягом якого терміну можуть заявляти претензії і подавати позови 

до залізниці? 

3. Яке рішення має прийняти суд. 

Задача 4. 

Відповідно до розгорнутого місячного плану перевезень і декадних 

заявок вантажовідправника - об'єднання «Апатит» - Криворізького відділення 

Південно-західної залізниці повинно було подати об'єднанню для перевезення 

вантажів у квітні 2004р. 300 вагонів (рівними партіями подекадно). Відділення 

дороги, маючи данні про наявність в Об'єднання великої кількості добутої руди, 

що підлягає перевезенню, подало в першу декаду замість 100 вагонів 120 

вагонів. Об'єднання, завантаживши 100 вагонів, від завантаження 20 вагонів, 

відмовилось нічим не мотивуючи свою відмову. 

В другу декаду замість 100 вагонів за планом дорога подала 80 вагонів, а 

в третю відповідно до заявки вантажовідправника 100 вагонів. 
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Об'єднання «Апатит» подала позов проти Криворізького відділення 

дороги про стягнення штрафу за невиконання плану перевезень - недоставка в 

другу декаду 20 вагонів. 

Заперечуючи проти позову, відділення дороги вказувало, що вимога 

вантажовідправника необґрунтована, тому що в другу декаду було подано 80 

вагонів з урахуванням поданих, але не завантажених відправником 20 вагонів у 

першу декаду. 

Крім того, у цілому за місяць було відвантажено 300 вагонів і, отже, план 

перевезень виконаний. Штраф невиконання плану перевезень стягується за 

підсумками місяця. 

У свою чергу відділення дороги позивало проти  об'єднання «Апатит» 

про стягнення штрафу за недовантаження 20 вагонів у першу декаду і збитків, 

викликаних простоєм вагонів з цієї причини. Крім того, відділення вважало, що 

позов повинний подаватися  не до Відділення, а до Управління залізниці, що є 

суб'єктом правовідносин по перевезенню вантажів. 

1. Розберіть докази сторін і вирішіть спір. 

 

Задача 5. 

Холодокомбінат звернувся з позовом до перевізника – Управління 

Придніпровської залізниці і до постачальника - м'ясокомбінату про стягнення з 

належного відповідача вартості відсутнього м'яса. Вантаж прибув у справному 

вагоні, але без пломби вантажовідправника. При його відкриванні виявилося, 

що вагон завантажений до повної місткості і відсутня кількість вантажу 

вміститися не могла. М'ясо (туші) порізів і інших ушкоджень не мало. Ці 

обставини були підтверджені експедитором м'ясокомбінату і знайшли свій 

відбиток в комерційному акті. 

1. Хто повинний відповідати за недостачу вантажу? 

2. Чи зміниться рішення, якщо вагон, завантажений відправником, прибув 

на станцію призначення в справному стані і за його пломбами? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з надання послуг; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів з надання послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договір перевезення вантажів, товарно-транспортна 

накладна; договір транспортного експедирування.  
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Рекомендована література до Теми 6: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 7. Договори зберігання. Договори страхування. 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Косов і Овчаров 10.03.2006 р. уклали договір зберігання, відповідно до 

якого Косов передав Овчарову на період довгострокового відрядження 

відеокамеру, дозволивши нею користуватися. Сторони домовилися, що плата за 

зберігання буде платою за користування, в силу чого взаємних розрахунків між 

сторонами не передбачалося. Після повернення Косова з відрядження Овчаров 

заявив, що через травму руки він не міг користуватися відеокамерою протягом 

всього періоду зберігання, а тому Косов зобов'язаний сплатити йому винагороду 

за зберігання відеокамери, Косов з такою вимогою не погодився. 

Вирішіть спір. 

 

Задача 2. 

 Коли 10,05.2006 р. Соколов прийшов на заняття до басейну, виявилося, що 

гардероб не працює. Оскільки до роздягальні у верхньому одягу входити 

заборонено, Соколов залишив своє пальто і шапку в непрацюючому гардеробі, як 

це зробили Інші відвідувачі. 

Після занять Соколов виявив, що його одягу немає. Він звернувся до 

директора басейну з вимогою відшкодувати вартість вкрадених речей. Директор 

відповів, що Соколов сам винен, оскільки прийшов в дорогому одязі і залишив 

його без нагляду. Що ж стосується непрацюючого гардеробу, то адміністрація 

басейну за його роботу відповідальності не несе, бо він обслуговується 

співробітниками заводу "Південкабель". На підтвердження директор заводу 

пред’явив акт про хворобу робітниці гардеробу. 

Соколов звернувся з позовом до суду про відшкодування вартості втрачених 

речей басейном і заводом солідарне. 

Яке рішення має винести суд? 

 

Задача 3. 

У готелі з номера Савчука 20.08.2006 р. було вкрадено куртку і 

електробритву. Адміністрація готелю відмовилася відшкодувати вартість 

викраденого майна, оскільки договору щодо його зберігання Савчук з 

адміністрацією готелю не укладав. У ході розслідування справи чергова поверху, 

на якому проживав Савчук, підтвердила, що бачила ці речі в номері, однак 

оскільки Савчук постійно носив ключ від номера при собі і не здавав його 

адміністрації, то вини працівників готелю у зникненні речей немає. Вирішіть 

справу. 
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Задача 4. 

Іванов, поклавши валізу до автоматичної камери схову вокзалу, набрав 

шифр, цифри якого відповідали року його народження. При відкритті камери 

05.03.2006 р. виявилося, що його валізу вкрадено. Іванов звернувся до 

адміністрації вокзалу із заявою з приводу крадіжки валізи з камери схову. 

Начальник вокзалу відповів, що згідно з чинним законодавством адміністрація 

вокзалу не зобов'язана відшкодовувати вартість вкрадених речей із автоматичної 

камери схову в разі справності замикаючого пристрою. До того ж Іванов сам 

порушив правила користування автоматичною камерою схову, використавши як 

шифр цифри, що відповідали року його народження, чим створив сприятливу 

ситуацію для відкриття камери шляхом підбору цифр шифру. 

Вирішіть спір. 

 

Задача 5. 

Швейна фабрика відповідно до укладеного контракту одержала від 

англійської фірми партію тканин на сум) 80 000 грн для пошиття модельного 

одягу. Товар було розміщено на складі. Фабрика застрахувала одержану партію 

товару на повну вартість тканини. Під час зберігання в приміщенні складу сталася 

пожежа. З метою запобігання збільшенню збитків адміністрацією було 

організовано вивезення (службовим автомобілем) із палаючого складського 

приміщення тканини, яка ще залишалася неушкодженою. Автомобіль загорівся 

від палаючої частини даху, що впала на нього. Усі спроби загасити вогонь 

виявилися марними. 

Згідно з актом пожежних органів вини фабрики у виникненні пожежі не 

виявлено. Збитки, завдані фабриці в результаті пожежі, становлять 60 000 грн, у 

тому числі: пошкодження продукції (тканини) - загальна вартість 50 000 грн, 

пошкодження автомобіля - 10 000 грн. 

Відповідно до укладеного договору страхування фабрика звернулася до 

страховика з вимогою відшкодувати заподіяні їй збитки в повному обсязі. 

Страхова компанія, погодившись на відшкодування вартості знищеної пожежею 

тканини (50 000 грн), відмовилася відшкодувати вартість пошкоджень автомобіля, 

посилаючись на те, що за договором страхуванню підлягала лише партія тканини. 

Представник фабрики в судовому засіданні звернув увагу на той факт, що 

автомобіль було пошкоджено під час вжиття заходів щодо зменшення ймовірної 

шкоди від настання страхового випадку, тому страховик зобов'язаний 

відшкодувати понесені страхувальником витрати у зв'язку з їх проведенням. 

Іншим аргументом на користь фабрики, на думку її представника, с те, що шкода, 

заподіяна фабриці, не перевищує страхової суми, у межах якої страховик несе 

ризик і зобов'язався виплатити страхове відшкодування.  

Як необхідно вирішити справу 

 

Задача 6. 

Бурда від свого імені уклав зі страховою компанією договір страхування 

автомобіля, яким управляв на підставі довіреності. Договором передбачено, що 

страховий випадок - це пошкодження автомобіля в результаті дорожньо-
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транспортної пригоди. За два дні до закінчення строку чинності договору 

страхування автомобіль, яким керував Бурда, було пошкоджено в результаті 

дорожньо-транспортної пригоди. Бурда звернувся до страхової компанії із заявою 

про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку. 

Страхова компанія звернулася з запитом про обставини дорожньо-

транспортної пригоди до відповідного органу ДАІ, який повідомив, що вказана 

дорожньо-транспортна пригода сталася з вини пішохода, особу якого не 

встановлено. Крім того, страхова компанія запитала в Бурди документи, що 

підтверджують його право на застрахований автомобіль, на що Бурда подав 

довіреність, яку було видано на його ім'я Івановим. Вказаною довіреністю Бурда 

уповноважувався, зокрема за своїм розсудом продавати, дарувати та іншим чином 

відчужувати автомобіль, укладати договір страхування автомобіля тощо, 

Страхова компанія, посилаючись на те. що власником автомобіля є Іванов, 

відмовила Бурді у виплаті страхового відшкодування, про що повідомила 

останнього в 15-денний строк. Не погодившись з рішенням страхової компанії, 

Бурда звернувся з позовом до суду про стягнення зі страхової компанії страхового 

відшкодування, стверджуючи, що він є власником застрахованого автомобіля, бо 

придбав його за грошові кошти, незважаючи на те, що користувався автомобілем 

на підставі довіреності. 

Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 7. 

Шевченко 08.03.2006 р, поставив для зберігання строком на І добу 

автомобіль ВАЗ-21099 на автостоянку, й на підтвердження отримав квитанцію. У 

зв'язку з хворобою Шевченко прийшов за автомашиною через 3 доби і побачив, 

що в автомобілі відкриті двері, викрадено магнітофон, спортивну сумку, 

вогнегасник. Шевченко звернувся до чергового автостоянки з вимогою про 

відшкодування вартості зламаних дверей та викрадених речей. 

Робітник відмовився відшкодовувати збитки, посилаючись на те, що коли 

він приймав зміну, двері в автомобілі вже були відкриті. 

Вирішіть справу. 

Задача 8. 

ТОВ "Агротехніка" (далі - ТОВ) здало у серпні 2006 р. на зберігання до 

хлібоприймального пункту (далі -ХПП) 100 т пшениці другого сорту строком на 3 

місяці. 

У жовтні керівник ТОВ звернувся до ХПП з вимогою видати 50 т пшениці 

для розрахунків за придбане пальне та техніку. Директор ХПП відмовив у видачі 

зерна до закінчення строку, встановленого в договорі зберігання. Він зазначив, що 

пшениця перейшла у власність ХПП на строк дії договору. По закінченню ж 

строку договору зберігання ХПП запропонувало ТОВ замість пшениці другого 

сорту пшеницю вищого сорту, але в меншій кількості. ТОВ звернулося до суду. 

Яке рішення має винести суд ?  

 

Задача 9. 
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 Після смерті завідуючої магазином Віннїченко під час ревізії виявлено 

розтрату матеріальних цінностей на суму З 200 грн. Відповідний позов про 

стягнення коштів у погашення боргу був пред'явлений до дочки померлої як 

єдиної спадкоємиці Вінніченко. 

Справу в судовому засіданні було розглянуто, позов задоволено. Зі 

спадкоємиці стягнуто суму розтрати частково. При вирішенні справи суд виходив 

із факту, що відповідачка після смерті матері одержала у спадщину 2 300 грн, з 

яких і повинен погашатися борг, оскільки відповідно до ст. 1231 ЦК України 

шкода, заподіяна спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями в межах вартості 

майна, яке було одержано ними у спадщину. Проте дочка померлої рішення суду 

оскаржила. В апеляційній скарзі вона вказала, що 2 000 грн, які було включено 

судом до суми спадщини, вона одержала не в порядку спадкоємства, а на підставі 

договору страхування, укладеного матір'ю, відповідно до якого вона була 

призначена вигодонабувачем. 

Як слід вирішити справу? 

 

Задача 10. 

Сергеєва було засуджено за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження 

потерпілому Корнєву. Страхова компанія виплатила Корнєву за договором 

особистого страхування 500 грн, після чого звернулася до суду в порядку регресу 

з позовом про стягнення з Сергеєва суми, виплаченої Корнєву, обґрунтовуючи 

свої вимоги положеннями ЦК України. Суд задовольнив позов страхової компанії. 

Чи є правильним рішення суду? 

 

 

 

Задача 11. 

Громадянка Лаврентьєва здала свою шубу в гардероб театру і отримала 

жетон. Після перегляду вистави за пред'явленим жетоном їй видали чуже пальто. 

Лаврентьєва впізнала свою шубу під іншим номером і її покази підтверджували 

чоловік та подруга. 

Працівник гардеробу відмовилася видати шубу. 

1. Які правовідносини виникли між театром і Лаврентьєвою?  

2. У якій формі укладається договір схову? Чи допускаються показання 

свідків щодо речей, зданих на тимчасове зберігання? 

Вирішіть спір. 

 

Задача 12. 

Страхова компанія "Поліс" пред'явила позов суд до гр. Костенка про 

стягнення з нього 3 тис. гривень Позов пред'явлено з метою відшкодування 

шкоди, що виникла в результаті виплати страхової суми гр. Трофанчуку. Регресна 

вимога страхової компанії базувалася на тому, що з вини Костенка в квартиру 

Трофанчука проникла гаряча вода, що зіпсувала стіни, підлогу, меблі і килими. 

При розгляді справи у суді з приводу зіпсування застрахованого майна було 
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встановлено, що з вини Костенка в ванній кімнаті було залишено відкритим 

водопровідний кран, і це призвело до проникнення гарячої води у кімнату сусіда. 

1. Чи має бути задоволена регресна вимога страхової компанії? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з надання послуг; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів з надання послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договір страхування, договір зберігання  

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 8.  Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. 

                                                                                  Практичне заняття № 8 - 2 год.  

 

Задача 1. 

Іванов уклав з Миколаєнко договір, за яким зобов'язався придбати для нього 

будівельні матеріали. Коли будівельні матеріали були придбані, Миколаєнко 

відмовився їх прийняти і відшкодувати їх вартість Іванову, посилаючись на те, що 

матеріали придбано за завищеними цінами. Іванов вимагав оплати матеріалів, 

вказавши, що в довіреності Миколаєнка, посвідченій нотаріально, не було 

вказівки щодо ціни, за якою передбачалося придбання будівельних матеріалів, а 

було лише зазначено, що Іванову "доручається придбати будівельні матеріали за 

діючими цінами". Крім того, у зв'язку з затримкою в прийнятті будівельних 

матеріалів, Іванов поніс додаткові витрати щодо їх зберігання, які він вимагав 

відшкодувати. Миколаєнко проти позову заперечував і посилався на те, що при 

укладенні договору він назвав суму, яку Іванов не повинен був перевищувати. 

Сторони звернулися до юридичної консультації.  

Яке роз'яснення їм слід дати? 

 

Задача 2. 

Богдан після виконання договору доручення вимагав від Курилова виплати 

винагороди за вчинення правочину по найму жилого приміщення у розмірі 15% 

від ціни укладеного договору. Курилов відмовився виплатити винагороду Б 

такому розмірі, оскільки при укладенні договору конкретна сума винагороди 

названа не була, однак він задоволений умовами укладеного Богданом правочину 

і в змозі виплатити винагороду в розмірі 3% від ціни договору. Богдан вважає, що 

має право самостійно визначати суму винагороди. Крім того, як йому відомо, 
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агенції по найму житла за таку послугу отримують винагороду в розмірі 15%-25% 

від ціни договору, а він назвав мінімальну суму. 

Як вирішити спір? 

 

Задача 3. 

Коробов уклав з Борисенком договір комісії, відповідно до якого останній 

за винагороду в розмірі 250 грн повинен був придбати для Коробова 

персональний комп'ютер (ПК) -монітор, системний блок, принтер, тощо - за 

ціною, яка не буде перевищувати 4 500 грн. Зазначена сума була надана Бори-

сенку одразу після укладення договору комісії. Через тиждень Борисенко 

повідомив Коробова про купівлю для нього замовленого ПК, отримав за це від 

Коробова обумовлену договором винагороду та передав йому майже всі складові 

ПК за винятком монітора, який поки що залишився у продавця - приватного 

підприємця Ряднова. Через два дні Борисенко повідомив Коробова, що він 

змушений їхати у відрядження, а тому порадив Коробову самому забрати 

придбаний для нього в Ряднова монітор. Коли Коробов прийшов до Ряднова за 

монітором, останній відмовив йому, посилаючись на те, що не знає, чи є Коробов 

тією особою, якій можна передати монітор, а якщо Коробов доведе, що він є 

власником, то йому необхідно доплатити ще 250 грн, оскільки загальна вартість 

ПК складає 4750 грн. 

Коробов не погодився з вимогами Ряднова і звернувся до юридичної 

консультації з такими запитаннями: 

1. Чи є він власником ПК, зокрема монітора? 2. Чи може він вимагати від 

приватного підприємця Ряднова передачі йому монітора? З, Чи потрібно 

доплачувати 250 грн? 4. Хто має здійснити таку доплату? 5. Чи можна 

відмовитися від купівлі ПК і вимагати повернення грошей? 6. Чи доцільно 

вимагати від Борисенка повернення сплаченої йому винагороди?    

Дайте відповідь. 

 

Задача 4. 

 ТОВ "Молоко" (далі - ТОВ) уклало договір комісії на реалізацію дитячих 

молочних продуктів, що належали ВАТ "Деснянське молоко" (далі - ВАТ). 

Відповідно до укладеного договору ТОВ як комісіонер брало на себе обов'язок 

щодо реалізації молочної продукції комітента споживачам, отримуючи за це 

винагороду в розмірі 10% від вартості реалізованої продукції. 

У липні цього ж року через аварію системи енергопостачання і у зв'язку з 

цим простою протягом тривайого часу холодильних агрегатів ТОВ молочна 

продукція ВАТ втратила споживчі властивості. ВАТ звернулося з вимогами до 

ТОВ про відшкодування вартості молочної продукції, що стала не придатною для 

реалізації, на суму 16 000 гри. 

 

Оцініть законність і обгрунтованість вимог комітента. Яке юридичне 

значення має та обставина, що молочна продукція втратила споживчі 

властивості внаслідок аварії системи енергопостачання ? 
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Задача 5. 

Акціонер АТ "Троянда" Іванов передав за договором управління майном 

10.02.2004 р. строком на б місяців ТОВ "Надія" акції, що йому належали в АТ 

"Троянда". ТОВ "Надія" зобов'язалося управляти акціями, а також 1-го числа 

кожного місяця інформувати телефоном Іванова про стан справ. У травні Іванов 

відбув у туристичну подорож на 5 місяців. 

15.08.2004 р. директору ТОВ 
;
'Надія" стало відомо, що акції АТ "Троянда" 

знецінюються, і він прийняв рішення передати акції брокеру Петрову для 

реалізації їх на біржі. Наступного ж дня акції було продано за 90% їх номінальної 

вартості.  Повернувшись, Іванов не схвалив дій управителя, не визнав Петрова 

заступником управителя і звернувся до суду з вимогою про відшкодування 

завданих йому збитків. 

У судовому засіданні директор ТОВ "Надія" зауважив, що оскільки Іванов 

не міг повернутися додому для видачі дозволу на реалізацію акцій, а ТОВ "Надія" 

не могло самостійно реалізувати акції, не мало на це відповідної ліцензії, воно 

було вимушене звернутися за допомогою до брокера. Враховуючи це, Іванов 

повинен прийняти належне виконання зобов'язання за договором і виплатити 

винагороду брокерові Петрову, а також сплатити ТОВ "Надія" суму, передбачену 

договором управління майном. 

Вирішіть спір 

 

Задача 6. 

Будько уклав із підприємцем Спритним договір управління житловим 

будинком строком на 5 років, встановивши плату останньому в розмірі ЗО % 

доходу від експлуатації будинку щомісячно. 

Спритний здав будинок в оренду під магазин. Згодом, отримавши кредит у 

банку під іпотеку будинку, він надбудував у житловому будинку два поверхи на 4 

квартири, які став здавати за договором найму (оренди) житла туристам за певну 

плату, і цими грошима розраховувався з банком за отриманий кредит. Будько, не 

задоволений таким станом справ, звернувся з позовом до суду про розірвання 

договору і стягнення з управителя нестриманих доходів відповідно до умов 

договору. 

Як слід вирішити справу  

 

Задача 7. 

Коваленко отримав у спадщину бетономішалку. Оскільки остання не була 

йому потрібна, він вирішив передати її Потапову в управління, уклавши з 

останнім договір строком на 1 рік. Відповідно до договору Потапов повинен був 

здавати бетономішалку в короткострокову оренду (на 1 - 2 місяці). Під час дії 

договору Потапов продав бетономішалку Васильєву, вважаючи себе довірчим 

власником (ч.2 ст. 1029 ЦК України). 

Коваленко звернувся з віндикаційним позовом до Васильєва про 

витребування бетономішалки, а до Потапова - про відшкодування збитків за 

договором управління майном. 
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У судовому засіданні Потапов пояснив, що як довірчий власник він мав 

право розпоряджатися майном на свій розсуд, бо укладеним договором 

управління майном не передбачалося обмежень його прав. До цього ж 

бетономішалку продано дуже вигідно, а тому розрахунки з Коваленком мають 

складатися з вартості бетономішалки за вирахуванням плати щодо управління 

нею. 

Вирішіть спір 

 

Задача 8. 

Волчков звернувся до ТОВ "Фіалка", що здійснювало підприємницьку 

діяльність, у тому числі у сфері комісійної торгівлі непродовольчими товарами, з 

пропозицією укласти договір комісії на реалізацію ТОВ "Фіалка" комплекту 

прикрас із срібла, який належить Волчкову. Заступник директора ТОВ "Фіалка", 

оглянувши принесені Волчковим прикраси, погодилася з можливістю укладення 

договору комісії. Однак у зв'язку з тим, що Волчков не зміг подати документів, 

які посвідчували б його особу і право власності на. ці прикраси, заступник 

директора запропонувала Волчкову. залишити прикраси на зберігання у ТОВ 

"Фіалка" і прийти наступного дня для належного оформлення договору. Волчков 

погодився. Наступного дня він дізнався, що його речі вже реалізовано, і тому 

йому запропонували не оформляти договір комісії з ТОВ "Фіалка", а. просто 

забрати гроші. Коли Волчков зазначив, що даної суми недостатньо, йому 

повідомили, що це 80 % від вартості реалізованих прикрас, а 20% отримало ТОВ 

"Фіалка", яке укладає договори лише на таких умовах. Реалізувати прикраси за 

більшою ціною не було можливості. 

Волчков звернувся до юридичної консультації з такими запитаннями: 

1. Чи може він вимагати від ТОВ "Фіалка" сплати 100% отриманої останнім 

суми за продані речі? 2. Чи мало право ТОВ "Фіалка" реалізовувати речі, що 

належали Волкову, без укладення договору комісії? 3. Чи зобов'язаний був 

Волчков подавати комісіонеру документи або інші докази з метою підтвердження 

права власності на ці речі? 

 Дайте відповідь. 

 

Задача 9. 

Виробничий кооператив "Свитязь" передав за договором управління 

майном Козирю, який був суб'єктом підприємницької діяльності, в управління 

птахоферму. Через рік управитель з'ясував, що інкубатор, який входив до складу 

птахоферми і вважався втраченим, перебуває у Півня, який раніше був 

завідуючим птахофермою. 

Управитель звернувся до Півня з вимогою повернути інкубатор та сплатити 

всі доходи, отримані останнім за час неправомірного володіння інкубатором. 

Однак установник управління '- виробничий кооператив "Свитязь" - погодився з 

таким веденням управління і заборонив Козирю звертатися з претензіями до 

Півня. Одночасно Козирю стало відомо, що птахоферма є предметом договору 

застави за кредитним договором з банком, строк виконання якого настане через б 

років. 
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У зв'язку з цим Козир звернувся до суду з позовом про дострокове 

розірвання договору управління птахофермою і виплату йому певної винагороди 

за час фактичного управління майном. 

Як слід вирішити справу? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з надання послуг; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів з надання послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договіркомісії, доручення, договір управління майном.  

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 9. Договори з надання фінансових послуг 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Банк "Прогрес" уклав із ВАТ "Графіт" кредитний договір, виконання якого 

було забезпечено заставою транспортного засобу. При цьому банк зобов'язувався 

перерахувати кошти лише після оформлення договору застави, згідно з яким 

позичальник зобов'язувався застрахувати транспортний засіб в одній з провідних 

страхових компаній на випадок пошкодження або знищення. 

Після належного оформлення договору застави ВАТ "Графіт" застрахувало 

предмет застави в страховій компанії і звернулося до банку з вимогою 

перерахувати кредитні кошти на Його рахунок. Дослідивши подані додатково 

документи, банк "Прогрес" відмовив у наданні кредиту, мотивуючи свої дії тим, 

що, по-перше, ВАТ ''Графіт" застрахувало транспортний засіб у страховика, чий 

фінансовий стан не відповідає вимогам банку, а по-друге, у банку пропав 

фінансовий інтерес у наданні кредиту. 

ВАТ "Графіт" пред'явило позов про спонукання банку надати кредит І про 

відшкодування збитків. 

Чи підлягає позов задоволенню?  

 

Задача 2. 

Банк "Аграрний" строком на один рік видав сільськогосподарському 

кооперативу "Весна'
1
 кредит у сумі 150 000 грн для закупівлі посівного матеріалу 

соняшнику. Повернення коштів забезпечувалося договором поруки між банком 

"Аграрний" і товариством "'Зоря". Разом з тим, на час отримання кредитних 

коштів на свій рахунок керівництво сільськогосподарського кооперативу "Весна" 
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вирішило засіяти вільні землі яровою пшеницею, оскільки вважало це вигіднішим 

з урахуванням стану посівних площ. Дізнавшись про зміну цільового призначення 

витрачання кредитних коштів, банк "Аграрний" звернувся з вимогою про 

дострокове погашення кредиту до поручителя. 

Чи правомірні дії банку? Чи придбає поручитель права вимоги до 

сільськогосподарського кооперативу "Весна" в разі, якщо добровільно сплатить 

суму кредиту за вказаних обставин? 

 

Задача 3. 

Сліпченко уклав з банком "Кредитний" депозитний договір про розміщення 

в банку коштів у сумі 1000 грн на строк 1 рік під 22% річних. Відповідно до умов 

депозитного договору банк мав право при зменшенні Національним банком 

України облікової ставки пропорційно зменшити процентну ставку по депозиту. 

При цьому банк зобов'язаний був письмово повідомити вкладника про зменшення 

відсоткової ставки за договором. У разі незгоди вкладника йому надавалося право 

в 10-денний строк з моменту одержання повідомлення або погодитися на 

зменшення відсоткової ставки, або розірвати депозитний договір і забрати суму 

внеску та нараховані відсотки. 

Через 3 місяці Сліпченко одержав лист з повідомленням про вручення, в 

якому банк "Кредитний" повідомляв про зменшення відсоткової ставки за 

договором до 17% річних у зв'язку з відповідною зміною облікової ставки НБУ. У 

листі також повідомлялося, що в разі, якщо Сліпченко протягом 10 днів з моменту 

отримання листа не розірве депозитний договір, буде вважатися, що він згодний зі 

змінами-умов депозитного договору. 

Сліпченко з'явився в банк лише через рік після укладення договору і 

пред'явив вимогу про повернення його внеску 

та нарахованих відсотків по ставці 22% річних за весь строк дії договору. 

Дайте юридичну оцінку діям банку та вкладника. 

 

Задача 4. 

Банк "Капітал" надав ТОВ "Авіаекспорт" кредит у сумі 280 000 грн. За 

нотаріально посвідченим договором застави в забезпечення повернення кредиту 

(майновий поручитель -ВАТ "Метизний завод", частка держави в статутному 

фонді якого становить 36%) було надано устаткування, Ідо належить до основних 

фондів. 

Позичальник у встановлений договором строк свої зобов'язання перед 

банком не виконав, тому останній звернувся до нотаріуса для вчинення 

виконавчого напису. 

Отримавши виконавчий напис, банк "Капітал" подав заяву до Державної 

виконавчої служби про примусове виконання виконавчого документа. Згідно зі ст. 

18 Закону України "Про виконавче провадження" провадження було відкрито. 

Чи відповідають законодавству дії учасників правочину? 

 

Задача 5. 
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Орсик позичив у Клишнікова значну суму грошей із зобов'язанням 

повернути борг через місяць, тобто не пізніше 15 вересня 2003 року. У зазначений 

термін гроші повернуті не були. Замість грошей Орсик видав Клишнікову нову 

розписку, за якою зобов'язався виплатити Клишнікову суму, збільшену на 25 %, 

не пізніше 1 січня 2004 року. У грудні Орсик був призваний на дійсну військову 

службу. Після звільнення у грудні 2004 року Орсик додому не повернувся, 

оселившись у Дніпропетровську, де влаштувався на роботу. Дізнавшись від 

родичів Орсика його адресу, Клишніков звернувся в суд із позовом про стягнення 

з Орсика суми боргу. Орсик позову не визнав, пославшись на пропуск 

Клишніковим строку позовної давності. Клишніков у суді зазначив, що строк 

позовної давності не минув, тому що, на його думку, час служби Орсика в армії не 

повинен зараховуватися в строк позовної давності.  

1. Хто правий у цьому спорі? 

2. Змінилося б рішення суду, якщо Орсик відповів на лист Клишнікова і 

пообіцяв би повернути борг до якогось нового терміну? 

 

Задача 6. 

Котюк звернувся до банку з метою отримання кредиту і отримав його під 

заставу будинку і земельної ділянки, що до нього прилягала і належала Котюку на 

праві приватної власності. Між сторонами було укладено два договори — 

кредитний та договір застави. 

Через певний час банк запропонував замінити договір застави договором 

купівлі-продажу зазначених об'єктів. Банк посилався на те, що у випадку застави 

законодавством передбачається реєстрація заставленого майна, а у випадку 

неповернення Котюком кредиту необхідно чекати на рішення суду для звернення 

стягнення на заставлене майно, що суттєво ускладнює сам процес. Підписання 

договору купівлі-продажу більшою мірою задовольнятиме банк, а інтереси 

Котюка будуть гарантуватись умовою, що буде закріплена в договорі, за якою 

банк бере на себе зобов'язання здійснити зворотній продаж будинку, якщо Котюк 

своєчасно виконає свої зобов'язання перед банком. 

1. Які способи забезпечення виконання зобов'язань передбачені 

законодавством? 

2. Які угоди за чинним законодавством належать до фіктивних та 

удаваних? 

3. Чи відповідає законодавству запропонований спосіб забезпечення 

виконання кредитної угоди? Що можна порадити Котюку в ситуації, що 

склалася? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з надання фінансових послуг; застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних 

життєвих ситуацій; складати такі договори. 
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Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: кредитний договір, договір позики, банківського вкладу, 

банківського рахунку, факторингу. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 11. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Практичне заняття № 10 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Установчим договором товариства з обмеженою відповідальністю було 

передбачено, що кандидатура головного бухгалтера товариства перед 

призначенням на посаду повинна погоджуватися із засновниками товариства на їх 

загальних зборах. Всупереч цьому, директор товариства, який не був його 

засновником, призначив на посаду головного бухгалтера свою сестру, не 

погодивши її кандидатуру із жодним із засновників. Один із засновників почав 

вимагати звільнити головного бухгалтера, оскільки не було додержало порядку 

його призначення. Крім того, він посилався на те, що родичам заборонено 

працювати на одному підприємстві. Директор підприємства відмовився звільняти 

бухгалтера, посилаючись на те, що за статутом товариства він має право 

самостійно здійснювати адміністративно-господарську діяльність; до компетенції 

ж загальних зборів засновників взагалі не належить погодження кандидатури 

головного бухгалтера. Заборони ж родичам працювати на підприємстві установчі 

документи не містять.  

1. Яке значення має установчий договір і статут у діяльності 

господарського товариства? Якому документу надається перевага при 

наявності подібних суперечностей між установчим договором і статутом? 

2. Чи заслуговують на увагу доводи засновника про неможливість родичів 

працювати на одному підприємстві? 

          3. Чи мають право засновники без погодження з директором самостійно 

звільнити головного бухгалтера, зробивши відповідний запис у трудовій книжці? 

 

Задача 2. 

Учасник спільного підприємства у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства. У 

грудні він звернувся до директора товариства, яким був інший учасник, із 

вимогами про повернення його внеску до статутного фонду товариства — 

квартири, про сплату йому частики вартості майна підприємства пропорційно 

його внеску, а також про сплату частини прибутку, що належала йому за 

підсумками року. Директор пояснив, що дивіденди він зможе отримати лише у 

січні наступного року після складання річного балансу підприємства. Повернути 
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ж квартиру він відмовився, запропонувавши замість неї грошову компенсацію у 

розмірі її вартості, встановленої довідкою бюро технічної інвентаризації; 

Частину вартості майна товариства директор взагалі відмовився повертати 

без будь-якої компенсації, оскільки це не передбачено установчими документами. 

Під час судового розгляду з'ясувалося, що за установчими документами 

товариства у випадку виходу учасника зі складу товариства його внесок 

переходить до статутного фонду стає власністю підприємства; особі, яка 

виходить, виплачується частина прибутку, яка отримана підприємством до 

моменту виходу учасника.  

1. Які права мають учасники товариства відносно майна, що внесено ними 

до статутного фонду? Чи відповідають установчі документи, що 

розглядаються, законодавству? 

2. Чи має право учасник вимагати передання йому його внеску до 

статутного фонду в натурі? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 3. 

За статутом товариства з обмеженою відповідальністю кожному з учасників 

надавалося право, після сплати ним свого внеску у повному обсязі в будь-який час 

збільшувати суму статутного фонду із внесенням відповідних змін до установчих 

документів. Але, коли один із учасників звернувся до районної адміністрації з 

проханням зареєструвати відповідні зміни, йому було відмовлено із посиланням 

на те, що решта учасників не повністю оплатила свої внески, а тому він не може 

збільшувати своєї частки в статутному фонді товариства. 

 

1. Чи відповідають законодавству установчі документи товариства? 

2. За яких умов можливе збільшення статутного фонду товариства? 

3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації? 

 

Задача 4. 

Підприємці Ворсин, Малявін, Турцов і Васин створили просте товариство з 

метою виготовлення кухонних меблів на продаж. Ворсин вніс у спільну справу 

великий утеплений сарай, професійні знання щодо дизайну меблів і ділові зв'язки 

з придбання матеріалів і фурнітури, а троє інших - інструменти й гроші, 

створивши тим самим первісний капітал. Ворсин, займаючись своїм особистим 

бізнесом, заборгував комерційному банку значну суму грошей. Останній у зв'язку 

з недостатністю у Ворсина особистого майна для погашення боргу висунув 

вимогу про виділення частки боржника в спільному майні товариства з метою 

обігу на неї стягнення. Товариші відмовилися, оскільки це привело б до ліквідації 

простого товариства. 

1. Чи правомірна вимога комерційного банку про виділення частки Ворсина 

в спільному майні товариства?  

2. Які дії має право вчиняти комерційний банку випадку відмови товаришів 

від придбання частки Ворсина?  
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3. Чи припинить дія договору простого товариства у разі визнання судом 

Ворсина банкрутом? 

 

Задача 5. 

Автор літературного твору "Ідеальний бізнес" Олефір звернувся до ТОВ 

"Видавництво "Парус" (далі - Видавництво) з метою тиражування книги. 

Видавництво запропонувало проект договору, відповідно до якого воно отримує 

виключні права на видання твору протягом трьох років, за що сплачує автору 

гонорар у розмірі 10 000 грн. З метою з'ясування правових наслідків укладення 

такого договору автор звернувся до юриста за консультацією. Юрист пояснив, що 

в цьому випадку йдеться про видачу виключної ліцензії, до того ж відповідно до 

ст. 1109 ЦК України, оскільки винагорода за використання твору визначається у 

вигляді фіксованої грошової суми, у договорі має бути встановлено максимальний 

тираж твору. Коли Олефір довів це до відома Видавництва, воно не погодилося з 

наведеними аргументами. Зокрема Видавництво зазначило, що пропонує укласти 

не ліцензійний, а видавничий договір, який ЦК України не врегульовано, а тому 

обмеження обсягу тиражування твору не є обов'язковим. 

Як слід вирішити справу? 

 

 

Задача 6. 

Художник Денісюк уклав із видавництвом договір на оформлення та 

ілюстрування книги. Робота художника була прийнята видавництвом. Однак йому 

була сплачена лише половина обумовленого гонорару з посиланням на те, що 

книга виключена з плану видання. Художник наполягав на виплаті 55 грн. (другої 

половини гонорару), вказуючи, що видавництво уклало з ним самостійний договір 

який не може залежати від виконання договору видавництва і автора 

літературного твору. 

1. Який договір був укладений з художником? 

2. Чи допущені порушення договору? Як вирішити спір? 

 

Задача 7. 

Громадянин Усік звернувся до суду з позовом про стягнення з обласного 

видавництва авторського гонорару. Він пояснив, що здав видавництву єдиний 

примірник рукопису свого роману загальним обсягом біля 23 друкованих 

аркушів. У видавництві рукопис було загублено. На суді виявилося, що автор вів 

із видавництвом переговори про можливість видання роману, але видавничий 

договір укладений не був. Автор просив призначити експертизу для встановлення 

часу, який він витратив на створення роману, і призначити йому на цей час 

мінімальну ставку літературного працівника. 

Як повинна бути вирішена справа? 

        

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 
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законодавстві щодо договорів про спільну діяльність та щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності; застосовувати норми цивільного 

права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Рекомендована література до Теми 11: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 13. Недоговірні зобов’язання.  

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

 

Задача 1. 

У засобах масової інформації м. Харкова 1 березня 2004 р. було оголошено 

про проведення публічного конкурсу на право укладення договору на здійснення 

реставраційних робіт дзвіниці Успенського - собору. Засновник конкурсу - 

Харківський міськвиконком запропонував взяти участь у конкурсі будівельним 

фірмам, які мають ліцензію на здійснення реставраційних робіт пам'яток 

архітектури, що перебувають під захистом держави і зареєстровані на території 

Харківської обл. За умовами конкурсу переможець отримував також право 

розмістити за рахунок міськвиконкому рекламний щит на прилеглій до дзвіниці 

території з зазначенням фірмового найменування І переліку основних видів 

діяльності. Не пізніше 1 травня учасники повинні були подати проект технічної 

документації на проведення реставрації, оцінка якого дозволила б визначити 

переможця. 

30 березня в тих же засобах масової інформації міськвиконком повідомив 

про відмову від конкурсу з незалежних від нього причин, а саме через витрачання 

коштів резервного фонду міськвиконкому (які планувалося направити на 

фінансування робіт з реставрації) на ліквідацію аварії на міських очисних 

спорудах, спричинену весняним паводком. 

Наступного дня в міськвиконком звернулися представники фірм, які 

розпочали виконувати умови конкурсу, з вимогою відшкодувати понесені ними 

збитки. Вони вважали рішення про відмову від проведення конкурсу незаконним і 

вимагали надання їм права розмістити за рахунок адміністрації свої рекламні 

щити на прилеглій до дзвіниці Успенського собору території. 

Чи правомірні вимоги будівельних фірм? 

 

Задача 2. 

Карпович знайшов йоркширського тер'єра під час прогулянки в 

Молодіжному парку. Через декілька днів він побачив об'яву, де було обіцяно 

винагороду особі, яка поверне йоркширського тер'єра, і вказано номер телефону. 
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Жіночий голос по вказаному телефону назвав адресу, куди слід доставити собаку. 

Господар квартири Маркелов визнав собаку своїм, але відмовився його прийняти. 

Також з'ясувалося, що Маркелов об'яву не давав, а номер телефону, зазначений в 

об'яві, належить його сусідці по квартирі Івановій, з якою він перебував у 

неприязних стосунках. 

Чи повинен Маркелов прийняти свого собаку, виплатити винагороду 

Карповичу та відшкодувати витрати, пов'язані з утриманням собаки? 
 

Задача 3. 

Пенсіонерка Баладіна підібрала на вулиці бездоглядну собаку породи 

пекінес. Через два тижні вона прочитала в місцевій газеті оголошення Долгової 

про виплату винагороди в розмірі 300 гривень тому, хто знайде зниклу собаку. 

Опис собаки в точності збігався із знайденою, і Баладіна доставила собаку за 

зазначеною в газеті адресою. Долгова собаку визнала, проте винагороду 

виплачувати відмовилася. Свою відмову вона мотивувала тим, що, як пояснив їй 

знайомий юрист, відповідно до чинного законодавства вона зобов'язана 

відшкодувати лише витрати Баладіній на утримання собаки, що згідно з її 

підрахунками складає 20 гривень, а винагороду виплачувати не зобов'язана, 

оскільки спочатку дуже хвилювалася, а потім, коли поміркувала, вирішила 

скасувати оголошення, однак номер, в якому воно повинно бути опубліковане ще 

не вийшов. Баладіна звернулася до суду. 

Яке рішення повинен прийняти суд? 

 

Задача 4. 

 Прохоров, проходячи поряд з недобудованою спорудою, побачив дівчину, 

яка залізла до кабіни баштового крану і збиралася стрибнути вниз. Прохорову 

вдалось умовити її не робити цього, але самостійно злізти з крану вона не могла, 

оскільки була дуже збуджена. Прохоров, ризикуючи власним життям, піднявся на 

кран і допоміг Світлані спуститися на землю. При рятуванні дівчини Прохоров 

поранив руку гострою металевою арматурою і на два тижні отримав лист 

непрацездатності, 

Незабаром Світлана заявила Прохорову претензію, що він її врятував без її 

на те згоди. Вражений такою поведінкою Прохоров став вимагати від Світлани 

відшкодування витрат на лікування, збитків, пов'язаних із зменшенням його 

доходів, а також вартості пошкодженого одягу. 

Як має бути вирішена справа? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо недоговірних зобов’язань; застосовувати норми цивільного 

права щодо недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих ситуацій. 
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Рекомендована література до Теми 13: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 15. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної 

особи. 

Практичне заняття № 12 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Під час будування автомобільної магістралі проводились підривні роботи. 

Внаслідок впливу вибухової хвилі був пошкоджений житловий будинок К., в 

якому останній знаходився. К. отримав численні тілесні ушкодження. Будинок 

знаходився в аварійному стані і підлягав капітальному ремонту, вартість якого 

складала 20000 грн. Спеціалізоване управління, яке здійснювало підривні роботи 

субпідрядника, відмовилось від відшкодування, стверджуючи, що ним було вжито 

усіх заходів по забезпеченню безпеки підривних робіт: проводило їх на підставі 

розрахунків (безпечна відстань, потужність вибухової хвилі, конструктивні 

властивості будівлі в небезпечній зоні та ін., зроблених підрядною будівельною 

організацією. Помилки в цих розрахунках і були причиною заподіяння шкоди. 

1. Чи вправі К. вимагати відшкодування заподіяної шкоди? Якщо так, то 

якої? 2. Хто є належним відповідачем по цій справі? 

 

 

Задача 2. 

Головний інженер заводу Ф. і завідуючий гаражем К. були направлені у 

відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на 

праві приватної власності Ф. За кермом автомобіля знаходився К., який мав права 

водія класу. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Ф. 

загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з 

позовом до заводу про відшкодування шкоди. В суді вона посилалася на те, що 

нещасний випадок стався з вини водія, робітника заводу, і при виконанні ним 

службових обов'язків. 

 Як необхідно вирішити справу? 

 

Задача 3. 

Через особисті неприязні стосунки Хавтурін, перебуваючи в нетверезому 

стані, вдарив Романова ножем у живіт, що спричинило тому тяжкі тілесні 

ушкодження. Потерпілого в тяжкому стані доставили в лікарню, де йому 

терміново зробили операцію. Було встановлено, що внаслідок ножового 

поранення у Романова пошкоджена тонка кишка, і це вимагало негайного 

хірургічного втручання. О сьомій годині ранку Романова, який був під наркозом, 

перевели в палату, де через три години він помер. 

За висновком судово-медичної експертизи смерть потерпілого настала від 

механічної асфіксії внаслідок того, що рвотні маси потрапили зі шлунку в 
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дихальні шляхи. При цьому було встановлено, що потерпілому перед операцією 

потрібно було очистити шлунок, чого не могли зробити через його тяжкий стан, 

який виключав можливість належної хірургічної підготовки. У післяопераційний 

період біля хворого не було організовано чергування медперсоналу (лікарня не 

мала спеціальної медсестри для цієї мети). Вдова померлого звернулася до суду з 

позовом до Хавтуріна, якого було засуджено за тяжкий злочин, і до лікарні про 

відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника.  

Чи є підстави для задоволення позову? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо недоговірних зобов’язань; застосовувати норми цивільного 

права щодо недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих ситуацій. 

 

Рекомендована література до Теми 15: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 

 

 

ТЕМА 19. Шлюб. Порядок укладення та припинення шлюбу 

Практичне заняття № 13 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Подружжя Гончаренко звернулось в органи РАЦВ з заявою про розірвання 

шлюбу. Завідуючий РАЦС відмовился задовольнити їх вимогу та запропонував 

звернутися до суду, так як Гончеренко мав усиновлену дитину віком восьми 

років. Проте суддя також відмовив у прийнятті заяви та запропонував Гончаренко 

знову звернутися до відділу РАЦС. 

Хто прав у вищезгаданої ситуації: орган РАЦС чи суд? Чому? 

 

Задача 2. 

До державного органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Київського 

р-ну м.Харкова звернулася гр-ка Швецова із заявою про реєстрацію шлюбу. При 

цьому вона пояснила, що особа, з якою вони вирішили зареєструвати шлюб, - гр-н 

Попов на день подання заяви є відсутнім, бо знаходиться у відрядженні за 

кордоном і повернеться до м.Харкова через 5 місяців. Гр-ка Швецова надала 

письмову заяву гр-на Попова, відповідно до якої останній згоден на реєстрацію 

шлюбу з заявителькою. У зв'язку з відсутністю гр-н Попов просить орган РАЦС, 

по-перше, прийняти його заяву про реєстрацію шлюбу з гр-й Швецовою і, по-

друге, зареєструвати їх шлюб. Робітник органу РАЦС відмовив у задоволенні 

заяви. У зв'язку з цим гр-ка Швецова звернулася до адвоката за роз'ясненням 

питання.  

Дайте юридично обґрунтоване пояснення по справі. 

 

Задача 3. 
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До суду звернувся гр-н Копиленко з заявою про розірвання шлюбу. В заяві 

вказувалося, що подружжя Копиленко зареєстрували шлюб шість місяців тому. 

Дітей від цього шлюбу не мають. Гр-н Копиленко (позивач) не може більше 

проживати однієї сім’єю із дружиною у зв'язку з тим, що вона є тяжко хворою - 

страждає на епілепсію. Під час реєстрації шлюбу гр-ка Копиленко приховала 

свою хворобу від позивача, хоча той неодноразово пропонував сторонам пройти 

медичне обстеження, вважаючи його обов'язковим. У зв'язку з наведеним позивач 

вважає, що подальше збереження шлюбу буде суперечити його інтересам, що 

мають істотне значення, і просить суд розірвати шлюб з відповідачкою. 

Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 4 

До суду звернувся гр-н Трохименко с заявою про розірвання договору 

дарування між ним та гр-й Суворовою. За цим договором гр-н Трохименко 

передав Суворовій - своїй нареченій, каблучку з діамантом дуже великої вартості. 

Шлюб між сторонами зареєстровано не було у зв’язку з відмовою нареченої. 

Вважаючи такий вчинок своєї колишньої нареченої таким, що ганьбить його 

перед друзями та родичами, Трохименко просив повернути йому каблучку в 

примусовому порядку, бо добровільно Суворова відмовилася це зробити, та 

відшкодувати надану йому моральну шкоду. На позов гр-на Трохименко вона 

надала зустрічний позов, в якому вказала, що вона відмовилася від реєстрації 

шлюбу тому, що узнала деякі обставини особистого життя свого нареченого. Як 

вона з'ясувала, в селі, де живуть батьки Трохименка, є жінка, з якою він 

знаходився у фактичному шлюбі більше двох років. Трохименко має маленьку 

дитину, яку він відмовляється утримувати. Така поведінка її нареченого і 

відвернула її від укладення шлюбу. Тому Суворова просила суд не розривати 

договір дарування, тим більш, що каблучку вона вже продала, а грошей на 

відшкодування Трохименко її вартості в неї немає і відшкодувати їй моральну 

шкоду, яку завдав їй колишній наречений. 

Яке рішення має ухвалити суд? 

 

Задача 5. 

До суду звернувся гр-н Сонін з позовом до гр-ки Соніної про розірвання 

шлюбу. В позові було вказано, що сторони прожили в шлюбі три роки. Шість 

місяців тому у подружжя народилася дитина, яка через два місяці померла. 

Стосунки в сім'ї не склалися, тому нема підстав зберігати шлюб. Соніна, яка була 

викликана судом як відповідачка, пояснила суду, що її сімейні стосунки з 

чоловіком зруйновані остаточно, тому вона не заперечує проти розірвання 

шлюбу. З урахуванням бажання сторін суд ухвалив рішення про розірвання 

шлюбу. 

Чи правильним є рішення суду? Надайте пояснення. 

 

Задача 7. 

Подружжя Чернови подали до суду спільну заяву про розірвання шлюбу. В 

заяві було вказано, що сторони прожили в шлюбі протягом 6 років, мають двох 
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неповнолітніх дітей 5 та 2 років. Сімейні стосунки сторін не склалися, тому вони 

бажають розірвати шлюб. Разом з заявою подружжя надало суду письмовий 

договір, відповідно до якого діти після розірвання шлюбу будуть проживати 

разом з матір'ю - Черновою. Батько дітей - Чернов за договором зобов'язується 

надавати старшій дитині - сину утримання, яке буде відповідати % його заробітку. 

В свою чергу Чернова зобов'язалася за договором змінити своє прізвище на 

дошлюбне - Горошко. Суд відмовив подружжю Чернових в прийнятті заяви, 

пояснивши це тим, що в ній сторони не вказали підстави розірвання шлюбу, що 

позбавляє суд можливості винести остаточне рішення по справі. 

Чи вправі суд відмовити ? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо недоговірних зобов’язань; застосовувати норми цивільного 

права щодо недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих ситуацій. 

 

Рекомендована література до Теми 19: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 

 

ТЕМА 21. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя 

Практичне заняття № 14 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Громадянка Рагозина звернулася до суду з позовом до громадянина 

Рагозина про розлучення і поділ спільного майна. Розглядаючи питання щодо 

майна, суд установив, що на ім'я Рагозина в Ощадбанку є внесок у сумі 6 тис. 

гривень. Оскільки Рагозина в позовній заяві не просила розділити цей внесок, суд 

у рішенні про розірвання шлюбу подальшу долю внеску не визначив. 

1. Дайте правову оцінку рішення суду в частині поділу майна.  

2.  Поясніть, чи може суд розділити внесок між ними? 

 

Задача 2. 

Громадянка Тиха звернулася за допомогою у юридичну консультацію. На 

прийомі вона розповіла наступне. Її чоловік з яким вона прожила 10 років помер. 

Шлюб вони в РАЦС не реєстрували, тому що вважали це порожньою 

формальністю, але жили дружно, господарювали.  

Обидва добре заробляли і за час спільного життя придбали багато 

коштовних речей, у тому числі двохкімнатную квартиру, земельну ділянку, цінні 

папери (акції, облігації). На ім'я чоловіка в банку був внесений внесок, що 

поповнювався за рахунок їхніх загальних коштів. Тиха була впевнена, що після 

смерті чоловіка вона залишається його єдиною спадкоємницею. Однак, як 

з’ясувалося, заповіту чоловік не залишив.  

Вона знала, що померлий був колись одружений на громадянці Ломакиній, 

шлюб з нею не розривав, але вже багато років не жив з нею, а тепер Ломакіна 
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претендує на одержання спадщини. У зв'язку виниклою ситуацією громадянка 

Тиха сподівається на допомогу юридичної консультації. 

1. З посиланнями на нормативно-правові акти проаналізуйте викладені 

вище обставини.  

2. Яку відповідь Ви б дали громадянці Тихій?  

 

Задача 3. 

Никоненко звернулась до суду з позовом на свого чоловіка про поділ майна. 

Позивачка зазначала, що автомобіль, який відповідач придбав до реєстрації 

шлюбу, був старий і на його ремонт було витрачено коштів значно більше, ніж він 

коштував на час придбання. Тому його слід визнати спільною сумісною власністю 

подружжя і включити до поділу. Відмовивши в позові, суд виходив з того, що 

автомобіль належав відповідачу до укладення шлюбу, а тому є його особистою 

власністю і поділу не підлягає. 

Дайте аналіз судового рішення 

 

Задача  4 

Гр-ка Василенко та її чоловік – гр. Шемшуков, які проживають у шлюбі
 

протягом 8 років і мають двох малолітніх дітей (трьох та шести років), звернулися 

до нотаріуса з проханням посвідчити їх шлюбний договір. Сторони бажають 

внести до цього договору такі умови: 

 а) усе нерухоме майно, яке буде подаровано кожному з них протягом 

перших п'яти років після укладення шлюбного договору, буде належати їм на 

праві спільної сумісної власності; 

 б) Василенко передає у спільну сумісну власність подружжя автомобіль 

"Мерседес", який належить їй на праві приватної власності; 

 в) Василенко відмовляється на майбутнє від пред'явлення до свого чоловіка 

вимог, щодо утримання їх малолітніх дітей;  

г) Шемшуков бере на себе обов'язок надати у користування дружини та 

дітей житловий будинок, розташований на березі Чорного моря, який належить 

йому на праві приватної власності;  

ґ) Шемшуков зобов'язується також надати матері своєї дружини - гр-ці 

Онтошко право проживати в належній йому на праві власності квартирі в м. 

Тернопіль протягом усього її життя;  

д) Шемшуков зобов'язується не претендувати на майно, що є спільною 

сумісною власністю подружжя у разі його поділу;  

є) Василенко зобов'язується не вступати у новий шлюб поки їх діти не 

досягнуть повноліття.  

Нотаріус відмовився посвідчити цей договір у зв'язку з тим, що деякі його 

умови не відповідають вимогам закону. 

Чи правильно вчинив нотаріус? 

Складіть проект шлюбного договору. 

 

Задача 5 
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 Гр-ка Стисленко звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу. В 

позові було сказано, що подружжя Стисленко проживали у шлюбі два роки, їх 

відносини не були стабільними і коли їх стосунки стали вкрай напруженими 

подружжя звернулося до суду с заявою про встановлення для них режиму 

окремого проживання. Суд ухвалив відповідне рішення, керуючись ст.119 СК. 

Після спливу шести місяців після набрання чинності рішення суду, сторони 

примирилися і почали проживати разом. Через рік у них народилася дочка, 

батьком якої було записано чоловіка гр-ки Стисленко. Пізніше дружина дізналася, 

що її чоловік - Стисленко їй зраджує, має близькі стосунки з колегою по роботі, 

не відмовляється від зустрічей з іншими жінками. Це спонукало її припинити з 

ним подружні відносини і виїхати з дитиною в інше місце проживання. Пройшло 

три роки. Гр-н Стисленко не змінив своєї поведінки, тому гр-ка Стисленко 

звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу. Відповідач - гр-н Стисленко 

пред'явив зустрічний позов до своєї дружини, в якому просив суд поділити майно, 

набуте подружжям за час шлюбу. Гр-ка Стисленко відповіла, що сторони не 

набули у шлюбі спільного майна. Спочатку судом було встановлено режим 

окремого проживання подружжя. Останні три роки сторони жили окремо, тому і 

ділити їм нема чого. 

Як треба вирішити спір? 

Задача 6 

Подружжя Шоста прожили у шлюбі 20 років. Під час розірвання шлюбу 

дружина поставила питання щодо поділу майна не в рівних частках. Вона просила 

суд визнати за нею право на 4/5 спільного майна. Свої вимоги вона пояснювала 

тим, що під час шлюбу вона працювала значно більше, ніж її чоловік. Останній 

змінював неодноразово місце своєї праці, протягом тривалого часу шукав собі 

роботу, кожного разу пояснюючи своє небажання працювати різними сторонніми 

причинами. Позивачка вимушена була одночасно працювати в різних установах, 

підтримувала своїх батьків і практично сама виховала дочку. Останнім часом вона 

досягла значних успіхів в роботі, мала значні доходи і практично утримувала
 

свого чоловіка.  

Гр-н Шость не погодився з твердженнями позивачки і пояснив, що він 

художник, йому потрібні умови для праці, позивачка увесь час перешкоджала 

розвитку його особистості, кожного разу вимагала гроші на сім'ю та дитину. Він 

працював як тільки міг і задовольняв потреби сїмї. Щодо поділу майна подружжя, 

то гр-н Шость заперечує проти визнання за ним меншої частки в праві на майно. 

Крім того, він включає до переліку майна, яке підлягає поділу, деякі речі, які 

залишилися у позивачки - дві каблучки з діамантами, норкове манто позивачки, 

яке є дуже коштовним, та краски, які йому потрібні для малювання і які позивачка 

забрала з дому, коли залишала його. 

Вирішіть справу. 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти самостійно аналізувати їх законодавче 
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оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання 

сімейно-правових засобів.  

      

Рекомендована література до Теми 21: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 

 

 

ТЕМА 23. Визначення походження дітей  

Практичне заняття № 15 – 2 год. 

 

Задача 1 
Петрова Р. О. перебувала у зареєстрованому шлюбі з Карпенком М. К. три 

роки. Однак після тривалої хвороби чоловік помер. А вже через два місяці вона 

вийшла заміж за Коновальця А. В. і через п'ять місяців народила дитину. 

Хто відповідно до законодавства має бути у свідоцтві про народження 

зазначений батьком? 

 

Задача 2 
Під час перебування у шлюбі з Комаровим М. Г. Остапина В. І. поїхала 

відпочивати до Криму. Там вона познайомилася з Ромовським С. С. Весь час вони 

проводили разом, а через два дні їх стосунки перейшли у близькі. Повернувшись з 

відпустки дружина виявила, що вона вагітна. Оскільки чоловік дуже кохав 

Остапину, він погодився стати батьком цієї дитини. Після народження дитини 

ставало дедалі краще видно, що син на нього не схожий. Тому коли дитині було 2 

роки, він разом з дружиною подав до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану спільну заяву про невизнання його батьком дитини. 

Як у цьому випадку визначають походження дитини? 

 

 Задача 3 
16-річна Родусова М. А., перебуваючи на четвертому місяці вагітності, 

пішла з дому, оскільки не бажала, щоб батьки дізналися про її вагітність. Ще до 

пологів дівчина вирішила, що дитину залишить у пологовому будинку. Тому 

через день після народження дитини вона пішла з пологового будинку і 

повернулася додому. 

Хто в цьому випадку подає заяву про народження дитини до органу 

реєстрації актів цивільного стану? Кого відповідно до законодавства буде 

записано батьками? 

 

Задача 4 

У зв'язку з тим, що Павлова І. А. за станом здоров'я не могла мати дітей, 

подружжя звернулося до Гайди С. В., яка погодилася щоб у її організм було 

імплантовано зародок, зачатий подружжям. Через місяць після укладення 

договору було проведено операцію. А вже через дев'ять місяців Гайда народила 

здорову дитину. Вважаючи себе матір'ю дитини, Гайда подала до суду заяву про 

визнання свого материнства. 
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Чи має право Гайда на визнання за нею материнства? Хто в цьому випадку 

вважається батьком та матір'ю дитини? Чи підлягає нотаріальному 

посвідченню договір про імплантацію? 

 

Задача 5 
Симонова І. В. перебувала у зареєстрованому шлюбі з Степановим М. С, але 

фактично проживала однією сім'єю з Горовим. В неї народилася донька у період 

перебування у шлюбі з Степановим М. С. Хоча біологічним батьком доньки був 

саме її офіційний чоловік, але у свідоцтві про народження дитини батьком дитини 

був записаний Горовий. Коли дитині виповнилось два роки, стосунки між 

Симоновою та фактичним чоловіком погіршились. Він перестав дбати про неї, 

дитину, не підтримував матеріально і тому вона повернулася до свого законного 

чоловіка. Коли вона звернулася до Горова з вимогою про виконання його 

обов'язків як батька, він відповів, що оскільки вони проживають окремо, він 

звільняється від обов'язків щодо дитини. 

Дайте правову оцінку відповіді Горова. Хто несе обов'язки щодо дитини: 

біологічний чи фактичний батько? Чи має право Степанов оскаржити 

батьківство Горова і чому? 

 

 

Задача 6 
У зв'язку з початком пологів у Потапової С. К., її було негайно направлено 

до лікарні. Вже через дві години вона народила дівчинку. Згодом щасливі батьки 

забрали дитину з пологового будинку. Коли дівчинка підросла батько почав 

непокоїтися, оскільки чим старшою ставала донька, тим менше вона була схожа 

на нього. Зі свого боку дружина стверджувала, що це його дитина, однак чоловік 

наполягав на своєму. Тоді подружжя звернулося до лікарні з проханням провести 

експертизу ДНК. Батьки були здивовані, коли за результатами експертизи було 

встановлено, що ніхто з них не є біологічними батьками дівчинки. Тоді вони 

звернулися до пологового будинку з вимогою пояснити це. Виявилося, що через 

годину в той же день інша жінка Карлова І. В. також народила дівчинку. Єдиною 

людиною, хто міг допомогти встановити, чи не переплутали номерки, була 

акушерка, яка в той день була на чергуванні, але, на жаль, вона померла. Тоді 

Потапова звернулася до Карлової. Пояснивши все, вона прохала віддати їй 

дитину, однак Карлова відмовила, оскільки вона дуже звикла до доньки і 

віддавати її не бажає. 

Чому Потапова має право вимагати повернення дитини? Яким чином вона 

може реалізувати це право? Які правові наслідки визнання Потапової матір'ю 

дитини, яку виростила та виховала Карлова? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти самостійно аналізувати їх законодавче 

оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання 

сімейно-правових засобів.  
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Рекомендована література до Теми 23: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 

 

 

ТЕМА 25. Усиновлення   

Практичне заняття № 16 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Через три роки після смерті дружини громадянин Калінін, що має дитину у 

віці 13 років, одружився на 25-літній громадянці Мариній, яка при укладанні 

шлюбу прийняла прізвище чоловіка. Між мачухою і пасинком склалися 

доброзичливі відносини, було досягнуто повне взаєморозуміння. Виходячи з 

цього через рік після державної реєстрації шлюбу Калініна вирішила усиновити 

дитину свого чоловіка. Однак юридичний консультант, куди Калінін звернулися 

за порадою, заявила, що усиновлення неможливе, оскільки законом забороняється 

усиновлення, якщо різниця у віці між усиновителем і усиновленим менш ніж 15 

років. 

 Чи вірну консультацію надав юрисконсульт? 

 

Задача 2. 

Подружжя Семенових звернулися до суду з заявою про усиновлення 10-

літньої дитини-сироти Миколи Долгова. Спочатку вони не збиралися змінювати 

прізвище хлопчика, вважаючи це необов'язковим, тому у своїй заяві до суду про 

встановлення усиновлення Миколи Долгова прохання про зміну прізвища дитині 

не висловлювали. Однак потім за порадою друзів з метою забезпечення таємниці 

усиновлення усе-таки вирішили надати дитині своє прізвище, про що заявили в 

судовому засіданні. 

Постановляючи рішення про усиновлення Миколи Долгова подружжям 

Семенових, суд, разом з тим, відмовив їм у присвоєнні дитині нового прізвища. В 

обґрунтування відмови суд пояснив, що прохання усиновителів про зміну 

прізвища дитини, що усиновляється, повинна попередньо вказуватися в заяві 

усиновителів. Крім того, постановка питання про зміну при усиновленні прізвища 

виявилася несподіваної для хлопця, згода якого на можливу зміну його прізвища 

також не була отримана. 

Дайте правову оцінку судовому рішенню.  

 

Задача  3 

Подружжя Б., які не мали своїх дітей, усиновили племінника чоловіка, який 

був малолітнім. Відносини в сім'ї були нормальними, хлопчик вважав 

усиновителів своїми батьками. Однак через п'ять років, після смерті чоловіка Б. і 

відкриття спадщини, на яку мав право і хлопчик, становище в сім'ї різко 

змінилося. Усиновителька, яка до того часу вже мала рідну доньку, настільки 

змінила своє ставлення до хлопця, що той змушений був повернутися в колишню 

сім'ю. За позовом усиновительки було порушено справу про визнання 
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усиновлення недійсним через його фіктивність. Суд задовольнив позов, 

вважаючи, що деякі обставини справи підтверджують фіктивність усиновлення. 

Зокрема, хлопчик підтримував зв'язки з своїми фактичними батьками, братами, 

сестрами, їздив до них на канікули. Ці факти і були розцінені як доказ того, що 

усиновлення з самого початку не мало на меті породити з усиновленим відносин 

батьків і дітей. 

Чи вірно було вирішено справу? 

 

Задача  4 

Корольков вступив у шлюб з Івановою у січні 2002 р. і через шість місяців 

усиновив її сина Петра від першого шлюбу, отримавши згоду кровного батька 

Петра. 

Через півроку після усиновлення між подружжям почалися сварки і ще 

через 2 місяці Іванова повернулася на постійне проживання до свого першого 

чоловіка разом із сином Петром. Шлюб з Корольковим вона не розірвала, але 

останній поїхав на постійне проживання у інше місто і на прохання Іванової 

добровільно почав сплачувати аліменти на утримання Петра. Деякий час він 

кожного місяці
 
приїздив до сина, бо любив Петра і той вважав його за свого 

батька. Але потім Іванова, посилаючись на те, що Петро страждає після таких 

побачень, перестає спілкуватися із своїм рідним батьком, заборонила такі зустрічі, 

але гроші продовжувала отримувати. У вересні 2003 року шлюб між Корольковим 

і Івановою за позовом Королькова був розірваний, бо він брав шлюб з іншою 

жінкою. Ще через деякий час Корольков звернувся до суду з позовом про 

скасування усиновлення відносно Петра, мотивуючи це тим, що дитина кілька 

років проживає разом з кровним батьком, спілкується з ним, а Корольков, як 

усиновитель, позбавлений права зустрічатися з хлопцем і впливати на його 

виховання, тобто таке усиновлення суперечить інтересам дитини. Іванова вважає, 

що в даному випадку Королькова треба позбавити батьківських прав, що не 

звільняє його від подальшого утримання Петра. 

Як повинна бути вирішена справа? 

 

Задача  5 

За трагічних обставин подружжя Д. втратили єдиного сина. Вони 

звернулися до суду з проханням про усиновлення одномісячної дівчинки, яка була 

покинута в пологовому будинку жінкою, встановити особу якої не вдалося, бо 

вона втекла, назвавши вигадане прізвище. На момент подачі заяви обом 

подружжям було по 50 років, а чоловік мав фізичну ваду - великий горб. 

Одночасно з заявою про усиновлення цієї дівчинки до суду звернулося подружжя 

- громадяни США. 

Чи є підстави для того, щоб суд задовольнив прохання подружжя Д.? 

 

Задача  6 

 

Добкіна, яка знаходилася у фактичних шлюбних відносинах з Козловим, 

народила хлопчика. Дізнавшись, що Козлов не бажає визнавати себе батьком 
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дитини, вона відмовилась забирати сина з пологового будинку, згоди на 

усиновлення не дала і на протязі певного часу не опікувалася його долею. Через 3 

роки вона вийшла заміж, народила дитину і випадково дізналася, що її син був 

усиновлений громадянами з Італії. Добкіна спочатку звернулася до Центру з 

усиновлення дітей для того, щоб отримати інформацію стосовно усиновлення 

свого сину, і не отримавши її, пред'явила позов до суду про визнання усиновлення 

недійсним, посилаючись на те, що вона не давала згоди на усиновлення і весь цей 

час мріяла знайти і забрати дитину до себе.  

Чи може суд визнати усиновлення дитини недійсною? Який порядок 

усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України? Які функції Центру 

з усиновлення дітей? 

 

Задача  7 

Мурзін В., якому виповнилося 40 років, звернувся до суду з проханням про 

усиновлення 20-річного Попова К., мотивуючи це тим, що 20 років тому він, 

дізнавшись про те, що мати Попова очікує народження від нього дитини, 

покинувши її, поїхав з міста.  

Який порядок усиновлення повнолітньої особи? 

 

Задача  8 

Незаміжня гр. С. 20 років народила дитину і не захотіла забирати її з 

пологового будинку. Адміністрація пологового будинку вимагала від неї заяву 

про згоду на усиновлення її дитини без вказання того, хто стане усиновителем. 

Таку заяву гр. С. не підписала. Дитину було прийнято у дитячий заклад. 

Подружжя Г. хотіло всиновити дитину, але знайти її матір для того, щоб одержати 

згоду, не вдалося. Після півторарічних пошуків матері адміністрація дитячого 

будинку дала згоду на всиновлення дитини подружжям Г. Усиновлення було 

належним чином оформлено. Незабаром гр. С. дізналася про всиновлення своєї 

дитини і добилася від медсестри відомостей про усиновителів. Вона почала 

шантажувати їх, вимагати
 

виплати великої суми грошей, погрожуючи у 

противному разі відібрати дитину. При цьому вона стверджувала, що дитину 

всиновили незаконно і у неї є право на її відібрання. 

Як слід вирішити даний конфлікт ? 

Які права та обов'язки матері і батька щодо дитини визнаєте? 

 

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

під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких 

передбачається програмою). Уміти самостійно аналізувати їх законодавче 

оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання 

сімейно-правових засобів.  

 

Рекомендована література до Теми 25: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 
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