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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» 

 

ТЕМА 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ. 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Цивільне право й економіка. 

2. Предмет науки цивільного права. Методи дослідження цивільно-

правових явищ. Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями 

правознавства. Історія розвитку науки цивільного права. Цивільне право як 

навчальна дисципліна. Основні задачі навчального курсу цивільного права. 

3. Предмет цивільного та торгового права зарубіжних країн. 

Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного цивільного права. Джерела 

цивільного і торгового права зарубіжних країн. Дуалістична система 

приватного права. Публічне та приватне право. Метод правового 

регулювання цивільних та торгових відносин. Системи цивільного права 

деяких зарубіжних країн. 

 

Завдання 2 До яких з названих нижче відносин можна застосувати 

норми цивільного права та вкажіть відповідні статті нормативно-правового 

акту, що регулює цивільні відносини: 

1) відносини щодо поширення деталей особистого життя людини; 

2) відносини щодо використання торговельної марки; 

3) відносини з приводу отримання заробітної плати за допомогою 

пластикової картки; 

4) відносини щодо навчання в ДДУВС за контрактом; 

5) відносини  з приводу використання програмного забезпечення; 

6) відносини з приводу зберігання речей у гардеробі; 

7) відносини з приводу зміни імені особи; 

8) відносини з приводу володіння житловим будинком; 

9) відносини з приводу відшкодування збитків від  стихійного лиха; 

10) відносини з приводу відшкодування збитків від  залиття квартири 

сусідами з верхнього поверху; 

11) відносини з приводу штучного переривання вагітності; 

12) відносини підприємця та податкової інспекції з приводу термінів та 

розмірів сплати податків; 

13) відносини з приводу незаконного списання податковою інспекцією 

грошових коштів з розрахункового рахунка юридичної особи; 

14) відносини підприємства та його робітника (водія), який пошкодив 

автомобіль юридичної особи; 

15) відносини подружжя з приводу поділу спільного майна,  

придбаного під час шлюбу; 

16) відносини подружжя з приводу дарування автомобіля; 

17) відносини пасажира та залізниці з приводу проїзду в потягу; 



18) відносини засновників акціонерного товариства; 

19) відносини між спадкоємцями з приводу спадкування майна; 

20) Відносини між підприємствами, які уклали договір поставки? 

21) Відносини між двома фізичними особами з приводу позики 

грошей? 

22) Відносини між виконкомом місцевої ради і гр. Петренко В.І. у 

зв’язку з видачею ордера на квартиру? 

23) Відносини між фізичною особою та сільською радою з приводу 

виділення земельної ділянки в оренду? 

24) Відносини між автором книги та видавництвом з приводу видання 

книги? 

25)  Відносини між акціонерним товариством «Мрія» та фізичною 

особою з приводу прийняття на роботу? 

 

Завдання 3 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

 

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Співвідношення цивільного законодавства з іншими галузями 

законодавства (господарським, сімейним, трудовим, житловим, митним 

тощо). 

2. Значення судової й господарської практики в удосконалюванні, 

тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства. Рішення 

Конституційного Суду України. 

3. Особливості законодавчої техніки. Структура Цивільного Кодексу 

України. Кодификація й інші форми систематизації цивільного 

законодавства. 

 

Завдання 2 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

 

Завдання 3 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 3. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. 

Суб'єкти цивільних правовідносин. Поняття цивільної правосуб'єктності, її 



зміст. Об'єкти цивільних правовідносин. Принципи й гарантії здійснення 

прав і виконання обов'язків у цивільному праві.  

2. Засоби здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. 

Антимонопольні заборони і правила про неприпустимість недобросовісної 

конкуренції як різновиду межі здійснення цивільних прав. 

3. Органи держави, що здійснюють захист цивільних прав. Посилення 

ролі судового захисту цивільних прав. 

4. Поняття й види мір правоохоронного характеру, застосовуваних до 

порушника цивільних прав компетентними державними органами. 

Державно-примусові міри превентивного (попереджувального) характеру. 

Цивільно-правові санкції як міри юридичної відповідальності. 

 

Завдання 2 

Матвєєв, виявивши на вулиці портмоне з грошима і документами на 

ім’я іноземного громадянина Джеймса Хатта, довго з’ясовував його 

місцезнаходження, обдзвонюючи готелі і довідкові служби. В кінці кінців він 

встановив, що Джеймс Хатт проживав в готелі „Європа”, однак через 15 

хвилин назад він виїхав в аеропорт. Матвєєв негайно відправився в аеропорт 

на власній машині. Боячись запізнитися, він перевищив швидкість руху, за 

що був оштрафований співробітником ДАІ. 

Коли він зайшов в приміщення аеропорту, то побачив Джеймса Хатта, 

якого впізнав по одній із фотографій, які знаходилися в портмоне, Джеймс 

Хатт дуже зрадів, жалкуючи, що зараз він відлітає. Він хотів віддячити 

Матвєєву і повечеряти з ним. Хатт попросив свого знайомого Лисьєва, який 

його проводжав, виконати цю місію. 

Лисьєв запропонував Матвєєву тут же поїхати в ресторан, останній 

заявив, що по ресторанах він не любить ходити. Однак від грошової 

винагороди не відмовився б, оскільки йому прийшлося заплатити штраф, 

використати бензин на поїздку в аеропорт, крім того, йому прийде рахунок за 

користування послугами платної довідкової служби. Лисьєв пояснив, що він 

радий би виконати це прохання, однак йому необхідно відзвітуватися перед 

Джеймсом Хаттом про виконання доручення. Для цього він повинен 

долучити рахунок з ресторану. Матвєєв розповів це юристу. 

Яку пораду йому необхідно дати?  

 

Завдання 3 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

 

ТЕМА 4. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Виникнення й припинення правоздатності.  



2. Порядок здійснення цивільних прав і обов'язків за неповнолітніх, 

недієздатних і обмежено дієздатних фізичних осіб. Опіка та піклування. 

Фізична особа - підприємець. 

3. Відмінність оголошення фізичної особи померлою від встановлення 

факту смерті.  

4. Поняття, види і цивільно-правове значення актів цивільного стану. 

 

Завдання 2 

1. Скласти проект заяви до органу опіки та піклування про надання 

повної цивільної дієздатності особі, яка не досягла 18 років і працює за 

трудовим договором. 

2. Скласти проект заяви до органу опіки та піклування про надання 

повної цивільної дієздатності особі, яка не досягла 18 років і записана 

матір’ю (батьком) дитини; 

3. Скласти проект заяви до органу опіки та піклування від імені особі, 

яка не досягла 18 років, про надання згоди на її реєстрацію як суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

 

Завдання 3 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

ТЕМА 5. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ І ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТИ 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Вчення про юридичну особу в науці цивільного права. 

2. Державна реєстрація юридичних осіб. Установчі документи 

юридичної особи. 

3. Банкрутство юридичних осіб. 

4. Поняття, зміст й особливості цивільної правосуб'єктності 

держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад. Органи, 

уповноважені державою на участь у цивільних правовідносинах від її імені. 

Випадки і порядок участі держави, Автономної Республіки Крим та 

територіальних громад у якості суб'єктів цивільних правовідносин у 

внутрішньому й зовнішньому цивільному обороті.  

 

Завдання 2 

Командитне товариство «Спектр» протягом більш ніж півроку через 

відсутність фінансових коштів не мало можливості задовольнити визнані ним 

претензійні вимоги кредиторів, а також сплатити борги за виконавчими 

документами. В зв'язку з цим господарським судом Дніпропетровської 

області на підставі заяви одного із кредиторів товариства було порушено 

справу про його банкрутство. 

Протягом місяця, після опублікування в газеті «Урядовий кур'єр» 

оголошення про порушення справи командитного товариства “Спектр”, в 



господарський суд були представлені заяви кредиторів з майновими 

вимогами до боржника та документи, що їх підтверджували.  

Ухвалою господарського суду щодо кожного кредитора, окремо всі 

вимоги були визнані. Та оскільки у встановлений строк заяв про проведення 

санації товариства ні від юридичних осіб, ні від громадян не надійшло, 

господарський суд прийняв постанову про визнання товариства банкротом. 

На даному прикладі поясніть наслідки визнання підприємства - 

боржника банкротом, порядок продажу його майна та черговість задоволення 

претензій кредиторів. Чи є можливість у даному випадку задовольнити 

претензії кредиторів за рахунок майна, що є власністю учасників товариства? 

Назвіть основні умови порядку визнання підприємства-боржника банкротом, 

викладені в завданні. 

 

Завдання 3 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

 

ТЕМА 6. ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ 

ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Кооперативи і їх спілки.  

2. Підприємства та їх види. Казенне підприємство.  

3. Об'єднання підприємств та їх види.   

4. Колективні сільськогосподарські підприємства. Селянські 

(фермерські) господарства.  

5. Об'єднання громадян, релігійні організації як юридичні особи.  

6. Громадські фонди. Споживчі кооперативи.  

7. Державні  установи. 

 

Завдання 2 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

 

Завдання 3 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

ТЕМА 7. ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. ЦІННІ ПАПЕРИ 

ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Окремі види речей і особливості їхнього цивільно-правового 

режиму. 

2. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин.  

3. Результат роботи та послуги як об'єкт цивільних правовідносин.  



4. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин. 

Інформація як об'єкт цивільних правовідносин. 

5. Облігація. Чек. Вексель. Акція. Коносамент. Ощадний сертифікат 

банку. Казначейське зобов'язання держави. Приватизаційні папери.  

6. Поняття й особливості цивільно-правового режиму валютних 

цінностей. 

 

Завдання 2 

Акціонерне товариство «Промбуд» звернулося до господарського суду 

з позовом до професійно-технічного училища № 4 про відшкодування 309 

тис. грн. вартості будівельно-монтажних робіт. 

Відповідач надав акт огляду об’єкта, згідно з яким роботи були 

виконані із суттєвими недоліками, які досі не були усунені. 

Який об’єкт цивільних правовідносин названо у завданні? Яка 

специфіка дії як об’єкта цивільних правовідносин? 

 

Завдання 3 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 8. ПРАВОЧИНИ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ АБО 

ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. Поняття юридичних фактів. Види юридичних фактів. 

Юридичні факти - дії. Юридичні вчинки. Неправомірні дії. Юридичні факти 

– події. Юридичні склади. Виникнення цивільних правовідносин, не 

передбачених цивільним законодавством. 

2. Односторонні, двосторонні і багатосторонні правочини. 

Консенсуальні і реальні правочини. Оплатні та безоплатні правочини. 

Абстрактні та каузальні правочини. Умовні правочини, їх види. Фідуціарні 

правочини. Значення правочинів. 

3. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. 

 

Завдання 2 

Відомий скрипаль, професор консерваторії, власник скрипки відомого 

майстра Гварнері вирішив залишити після своєї смерті цю скрипку своєму 

талановитому учневі Зельницькому. Розуміючи, що це рішення може не 

сподобатися його близьким, котрі оспорюватимуть такий заповіт, професор 

уклав з учнем договір купівлі-продажу цієї скрипки, оформивши його у 

простій письмовій формі. Ніяких грошей він, звісно, від учня не брав, а 

документ передав йому як свідчення вчиненого між ними правочину. Про це 

знав знайомий молодого скрипаля, який після смерті професора повідомив це 

його спадкоємцям. Спадкоємці звернулися до Зельницького з вимогою 

повернути їм скрипку, той запропонував натомість скрипки прийняти від 



нього грошову суму, зазначену в договорі купівлі-продажу. Спадкоємці 

звернулися до суду. 

Яким має бути рішення суду? Чи є підстави для визнання такого 

правочину недійсним? Якщо так, то які наслідки мають бути застосовані? 

 

Завдання 3 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 9. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Конституція України про особисті немайнові права і свободи 

людини й громадянина. 

2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

людини, їх види. 

3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття людини, 

їх види. 

4. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правового 

захисту. Поняття й зміст права на захист честі, гідності і ділової репутації. 

Умови й наслідки задоволення позову про захист честі, гідності і ділової 

репутації. Відмінність неправдивих відомостей, поширених про особу від 

обмови і дифамації. Сторони в справах про захист честі, гідності і ділової 

репутації. Засоби відновлення честі, гідності і ділової репутації. 

 

Завдання 2 

У військовому часописі була опублікована стаття про період репресій 

30-х рр., у якій, зокрема, вказувалося, що член Верховного Суду держави 

Гречихін брав участь у фабрикації неправомірних вироків. У редакцію 

звернулася дочка Гречихіна з проханням опублікувати спростування 

зазначених повідомлень, оскільки, на її думку, Гречихін був не катом, а 

жертвою: у 1939 р. його заарештували, обвинуватили у належності до 

масонської організації та участі в підготовці вибуху Московського Кремля, а 

потім розстріляли. У 1988 р. Військовою колегією Верховного Суду СРСР 

Гречихін був реабілітований. 

Редакція відмовилася опублікувати спростування на тій підставі, що 

дочка Гречихіна не пред’явила доказів того, що опублікована інформація не 

відповідає дійсності, у той час як автор статті мав у своєму розпорядженні 

переконливі свідчення достовірності цієї інформації. Гречихін був 

реабілітований у зв’язку з непричетністю до інкримінованих йому діянь, а не 

за фактами, зазначеними в публікації.  

Розв’язати справу. 

 

Завдання 3 
Складіть фабулу практичної задачі. 

 



ТЕМА 10. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Строки виникнення й здійснення цивільних прав. Присікальні, 

гарантійні, претензійні строки в цивільному праві. Строки виконання 

цивільно-правових обов'язків. 

2. Обчислення строків у цивільному праві. Початок і закінчення 

перебігу строків. Порядок вчинення дій в останній день строку. Спеціальні 

правила про обчислення строків. 

3. Зупинення, переривання та поновлення строків позовної давності. 

 

Завдання 2 

У серпні 2000 р. Кравченка підвозив до роботи його друг Ткачов на 

особистому автомобілі. Але під час руху Ткачов не справився з керуванням і 

врізався у стовп, внаслідок чого Кравченко отримав тілесні ушкодження, які 

призвели до стійкої втрати працездатності. Кравченко був вимушений 

перейти на іншу, менш оплачувану роботу. Враховуючи приятельські 

відносини з Ткачовим, претензій на його адресу не робив. 

У вересні 2004 р. Кравченко посварився з Ткачовим і звернувся до суду 

з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, за весь час з 

моменту аварії.  

Чи сплив строк позовної давності? Чи має право суд задовольнити 

вимогу Кравченка? 

 

Завдання 2 

Складіть фабулу практичної задачі. 

 

 

ТЕМА 11. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Відрізнення представництва від спільних правовідносин: діяльності 

брокера, посередника, комісіонера, рукоприкладача. 

2. Вчинення правочинів представником та їх правові наслідки. 

Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 

3. Припинення представництва за довіреністю. Наслідки припинення 

довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені 

довіреністю. 

 

Завдання 2 

Проаналізуйте 2-3 наукові статті за питаннями теми. Зробить їх 

порівняльний аналіз. 

 

Завдання 3 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 



ТЕМА 12. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Випадки відповідальності незалежно від вини і за дії третіх осіб 

(за чужу вину) у цивільному праві.  

2. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання 

або неналежне виконання грошових зобов'язань. 

3. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

Поняття й значення випадку і непереборної сили (форс-мажор).  

 

Завдання 2 

К. здав на комбінат побутового обслуговування  до відділу дрібного 

ремонту 2 костюми, вартість роботи 24 грн. І вона була зроблена згідно з 

угодою за 3 дні, але по костюми К. прийшов тільки через 6 днів, вважаючи, 

що своєчасно костюми не будуть готовими. Незадовго до його приходу 

костюми К. та інші речі були вкрадені з комбінату. Комбінат відмовився 

відшкодовувати вартість костюмів, посилаючись на те, що К. прострочив 

отримання відремонтованих костюмів. Крім того, було встановлено, що вини  

комбінату у пропажі речей не було. Гадаючи, що комбінат несе 

відповідальність за незбереження зданих у ремонт речей незалежно від вини, 

К. звернувся з позовом до суду про стягнення вартості втрачених костюмів. 

Який вид цивільно-правової відповідальності настає у зв’язку з  

втратою майна К.? Чи має значення пропущення сроків в отриманні костюмів 

для виникнення відповідальності комбінату побутового обслуговування? Чи 

повинен комбінат відшкодувати вартість втрачених костюмів? 

 

Завдання 3 

Підготуйте доповідь та презентацію за питаннями теми. 

 

ТЕМА 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ. 

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1.  Індивідуальне присвоєння і його правові форми. Поняття та види 

права приватної власності. Суб'єкти права приватної власності. Підстави 

виникнення права приватної власності фізичних та юридичних осіб. 

Приватизація житла, земельних ділянок, майна державних підприємств як 

підстави виникнення права приватної власності. 

2. Об'єкти права приватної власності. Обмеження в придбанні окремих 

видів об'єктів у власність фізичних або юридичних осіб. Здійснення права 

приватної власності. Право власності на житло. Право власності на земельну 

ділянку. Захист прав власника при вилученні земельної ділянки, на якої 

розташоване майно, що йому належить. 

3. Право власності фізичних осіб, що займаються підприємницькою 

діяльністю. Правове регулювання приватного підприємництва. Правовий 



режим селянського господарства. Право власності окремих видів юридичних 

осіб: господарських товариств, кооперативів, громадських об’єднань тощо.  

4. Поняття права власності держави. Суб'єкти та об'єкти права 

власності держави. Державна Скарбниця. Особливі підстави виникнення 

права власності держави. Податки та інші збори. Поняття й підстави 

проведення націоналізації, реквізиції й конфіскації майна. Безгосподарне 

майно. Виникнення права державної власності при здійсненні діяльності 

митними органами України. Особливості здійснення й припинення права 

власності держави. Правові форми роздержавлення (приватизації) 

приналежній державі майна. Розмежування відповідальності суб'єктів права 

державної власності. 

5. Поняття права комунальної власності. Суб'єкти, об'єкти й підстави 

виникнення права комунальної власності. 

 

Завдання 2 

Громадянин Я. пред’явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач 

зазначав, що під час шлюбу з відповідачкою вони побудували будинок, який 

є їх спільною сумісною власністю, тому просив визнати за ним право 

власності на 1/2 будинку. Заперечуючи проти позову, Н. пояснювала, що під 

час будівництва будинку вона з Я. не проживала і фактично вони припинили 

шлюбні відносини.  

Проаналізуйте ситуацію. Чиєю власністю є будинок? 

 

Завдання 3 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

ТЕМА 14. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВОЛОДІННЯ ТА ІНШІ 

РЕЧОВІ ПРАВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Суб’єкти права володіння чужим майном. Підстави виникнення  та 

припинення права володіння. Поняття користування чужим майном. 

Поняття, види сервітуту. Встановлення, зміст та припинення сервітуту. 

2. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою 

земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).  

3. Речові права юридичних осіб по використанню майна власника. 

Право повного господарського відання й право оперативного управління 

майном власника.  

 

Завдання 2 

Після розірвання шлюбу подружжя Наумчик поділити між собою 

приватний будинок та присадибну ділянку. Територія, що обнесена 

цегельним (капітальним) парканом, була розділена так, що на половині 

дружини виявилися ворота для в’їзду авто, а на половині чоловіка – 



невеличка хвіртка. Чоловік звернувся до колишньої дружини за дозволом 

постійно користуватися воротами для в’їзду авто та правом проїзду через її 

ділянку. Жінку відмовила, заявивши, що проїзд через її ділянку. Жінка 

відмовила, заявивши, що проїзд через її ділянку зашкодить насадженням, а 

ворота можна зробити у будь-якій частині паркану.  Чоловік звернувся до 

суду з вимогою визнати за ним законне право сервітутного характеру на 

проїзд через основні ворота та ділянку колишньої дружини. 

Що є правом сервітутного характеру? На яких підставах виникає 

сервітут? Чи може бути встановлений сервітут у даному випадку? Якщо так, 

то що може бути підставою для встановлення сервітуту? Чи залежить 

рішення суду від можливості зробити в’їзд для авто на території позивача?  

 

Завдання 3 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

 

ТЕМА 15. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Підстави виникнення прав інтелектуальної власності.  

2. Види особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної 

власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності.  

3. Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання 

майнових прав інтелектуальної власності.  

4. Здійснення прав інтелектуальної власності на об’єкт, який належить 

кільком особам.  

5. Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з 

виконанням трудового договору та за замовленням.  

6. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист 

інтелектуальної власності в Україні на сучасному етапі. 

 

Завдання 2 

Визначити, до об'єктів якого виду права інтелектуальної власності 

належать: програмне забезпечення оцінювання ефективності діяльності 

комунальної служби району; роман Марії Матюс «Солодка Даруся»; картина 

Григорія Нарбута «Іван Богун»; вечірній костюм «Елегія», виготовлений 

модельєром Юрієм Шаком для відомої естрадної співачки; модель ділового 

жіночого костюму «Рюм», виготовлена модельєром Юрієм Шаком для 

фабрики пошиву жіночого одягу; зразки кашпо для гончарної майстерні, 

виготовлені народним майстром Максимом Зимоглядом; найменування 

товариства з обмеженою відповідальністю «Цимбали»; схема удосконалення 

обробки роздрібненого бурштину на підприємстві з виготовлення сувенірів з 

природного каменю «Яшма». 

 

Завдання 3 



Складіть фабулу практичної задачі 

 

 

ТЕМА 16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СПАДКОВОГО ПРАВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Генеза спадкового права. 

2. Виконання заповіту. Право заповідача на призначення виконавця 

заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців. 

Призначення виконавця заповіту нотаріусом. Згода особи на призначення її 

виконавцем заповіту.  

3. Повноваження виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на 

плату за виконання своїх повноважень. Контроль за виконанням заповіту. 

Право на оскарження дій виконавця заповіту.  

4. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця 

заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень. 

 

Завдання 2 

Від випадкового вибуху на залізничній дорозі постраждало декілька 

пасажирів. Серед них виявилось і подружжя Несторенко, які доставлені у 

тяжкому стані до лікарні. Не витримавши операції, у ночі помер чоловік 

Несторенко, а через 9-ть годин після нього померла жінка. У подружжя не 

було спільних дітей, у чоловіка не було і батьків. Дочка жінки від першого 

шлюбу звернулась до нотаріальної контори із заявою про передання їй за 

свідоцтвом про право на спадщину як майна матері, так  і майна  вітчима. 

Вона заявила, що оскільки у вітчима спадкоємців за законом нема, його 

майно повинна була отримати у порядку спадкування її мати, яка померла 

пізніше ніж вітчим. Але її мати не мала можливості прийняти спадщину, у 

зв'язку із чим за правилами спадкової трансмісії робить це вона, дочка 

Несторенко. 

Нотаріус роз’яснив дочці  Несторенко, що вона може отримати 

свідоцтво про право на спадщину матері, але права на майно вітчима не має. 

Чи відповідає закону роз’яснення нотаріуса? Яке роз’яснення повинен 

був дати нотаріус, якщо б було встановлено, що смерть матері Несторенко 

настала в наступну добу після смерті її чоловіка? Чи зміниться склад 

спадщини, яка передається дочці Несторенко, якщо вона доведе, що 

квартира, у якій проживало подружжя Несторенко, була приватизована за 

згоди чоловіка тільки матір’ю Несторенко. 

 

Завдання 3 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

 

ТЕМА 17. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 

 



Питання для самостійного вивчення: 

1. Оформлення права на спадщину. Право спадкоємця на одержання 

свідоцтва про право на спадщину. Обов'язок спадкоємця звернутися за 

свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.  

2. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація 

права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.  

3. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину. 

 

Завдання 1  
У автомобільній катастрофі помер Архипов. Його мати, яка проживала 

у іншому місті, приїжджала на похорони сина і заплатила його борг, 

пов’язаний із купівлею автомобіля. Потім вона повернулась до себе додому. 

Через півтори року після смерті сина мати звернулась до жінки 

Архипова з пропозицією про розподіл спадщини. У листі до дружини сина 

мати повідомила, що окрім неї у розподілі спадщини повинна враховуватися 

10-тирічна  Олена, яку Архипов за життя визнавав своєю дочкою і щомісяця 

висилав гроші на її утримання. 

Дружина Архипова послалась на те, що мат Архипова пропустила 

термін на прийняття спадщини і тому не може отримати нічого із його майна. 

Що ж стосується Олени, то хоча її мати і подала вчасно заяву про визнання 

Олени спадкоємницею померлого, вона народилась поза шлюбом, і Архипов 

не записаний у свідоцтві про народження Олени її батьком. 

Мати Архипова звернулась за юридичною консультацією з питанням, 

чи можуть вона та Олена, яку вона вважає своєю внучкою, розраховувати на 

отримання спадщини, і які дії для цього їй слід прийняти.  

 

Завдання 2 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

ТЕМА 18. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі. 

Форма спадкового договору.  

2. Обов'язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового 

договору з участю подружжя.  

3. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання 

спадкового договору. 

 

Завдання 1 

Р. Р. Муравйов заповів усе своє майно інститутові, в якому працював. 

Заповіт був оскаржений обома його синами. Старший посилався на те, що 

він, будучи шахтарем, пішов на пенсію у 55 років і тому на день відкриття 

спадщини (йому до цього часу виповнилося 58 років) був вже 3 роки 

непрацездатним і просив визнати за ним право на обов'язкову частку. 



Аналогічну вимогу заявив і молодший син Р. Р. Муравйова, оскільки він, 

хоча і продовжував працювати, був інвалідом II гр. Представник інституту 

визнав у суді позов старшого з братів і просив відмовити другому позивачеві, 

посилаючись на те, що при заробітку в 500 грн. та пенсії за інвалідністю 

останній не може бути визнаний таким, що має право на обов'язкову частку у 

спадщині. 

 

Завдання 2 

Складіть фабулу практичної задачі 

 

 

 

2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 



Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Вирішення практичної задачі 

 
Для окремих тем курсу слід розв’язувати задачі, які допомагають 

розвинути можливість будування абстрактних конструкцій, що вкрай 
необхідно для юриста, бо ці поняття складають у своїй сукупності 
юриспруденцію – науку про право, не кажучи вже про те, що під час їх 
розв’язання здійснюється своєрідна «гімнастика» розуму, за допомогою якої 
можна розрізнювати конкретні життєві ситуації у їх зв’язку з правом.  

Задачі розраховані на застосування студентами теоретичних знань 
щодо особливостей цивільно-правового регулювання. Під час їх вирішення 
студент має визначитися із колом відносин, яким присвячена задача, та 
визначившись із особливостями регулювання цих відносин за цивільним 
правом України, застосувати ці знання для розв’язання задачі.        

Своє рішення студент повинен викласти письмово у конспекті.  
Відповідь на задачу повинна складатися з мотивувальної і 

резолютивної частини.  
В описовій частині наводяться зміст і підстави вимог сторін спору, їх 

заперечення щодо взаємних вимог. Якщо у задачі наводяться рішення чи 
висновки державних органів, покази свідків і пояснення інших осіб, то у 
описовій частині вони також мають зазначатися. 

У мотивувальній частині повинні наводитися обставини, які мають 
значення для справи, а також даватися їх юридична оцінка та оцінка всіх доказів. 
Якщо якась з обставин, що має значення для вирішення завдання, не визначена у 
його фабулі, то допускається розгляд кількох варіантів рішень (див. приклад). 
Юридична оцінка здійснюється із обов’язковим посиланням на норми 
законодавчих актів, а у разі необхідності – на постанови Пленуму Верховного 
суду України, Вищого господарського суду України з питань застосування 
законодавства при вирішенні цивільних справ, положення підручників, науково-
практичних коментарів до законодавчих актів.        

У резолютивній частині мають міститися логічно узгоджені, безумовні, 
чіткі та вичерпні висновки, що випливають із встановлених фактичних обставин 
справи. Зокрема, вказується, чи підлягають вимоги сторін задоволенню і в якому 
обсязі, в який спосіб має бути захищене  Рішення та відповіді на поставлені 
питання мають бути обґрунтовані. 

Розглянемо методику вирішення задачі на такому прикладі. 
Задача: Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської 

кондитерської фабрики два вагони цукру. У наслідок залізничної катастрофи 40 
тон цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про 
повернення частини коштів, які вона передплатила, і одержала відмову. У 
відповіді на претензію вказувалось, що завод свої зобов’язання виконав 
повністю. Чи буде задоволений позов фабрики, якщо вона звернеться до 
господарчого суду? 

Вирішення 



Описова частина. Змістом вимоги Харківської кондитерської фабрики є 
повернення частини грошових коштів, сплачених Радехівському цукровому 
заводу. Підставою цієї вимоги є недоотримання 40 тон цукру, які стали 
непридатними внаслідок залізничної катастрофи. Радехівський цукровий 
завод заперечував проти заявлених вимог, оскільки вважав, що зобов’язання 
виконав.     

Мотивувальна частина. Для вирішення цієї задачі мають значення такі 
обставини, як:  

1. Правова підстава, за якою Радехівський цукровий завод (далі – 
цукровий завод) направив на адресу Харківської кондитерської фабрики (далі – 
кондитерська фабрика) два вагони цукру. Зі змісту задачі випливає, що між 
сторонами, як суб’єктами підприємницької діяльності, був укладений договір про 
передачу цукровим заводом у власність кондитерській фабриці цукру для 
використання його у підприємницькій діяльності, взамін чого кондитерська 
фабрика передплатила вартість цього товару. Отже, відповідно до ст.712 ЦК між 
сторонами спору був укладений договір поставки. 

2. Момент, з якого у фабриці виникало право власності на цукор. Ця 
обставина має вирішальне значення, адже згідно зі ст.668 ЦК ризик випадкового 
знищення або пошкодження товару переходить до покупця з моменту 
передання йому товару, якщо інше не встановлене договором або законом. 
Моментом передання товару за ст.664 ЦК вважається здача товару 
перевізникові, якщо обов’язок доставки не покладений на продавця. 
Оскільки ця обставина у задачі не визначається, то можна надати два варіанти 
рішення. 

Варіант 1. Якщо у договорі поставки була передбачена умова, за якої 
продавець мав  доставляти товар, то моментом передачі товару є момент його 
доставки. За такої умови до моменту передачі цукру цукровий завод несе 
ризик випадкової загибелі цукру і до моменту передачі цукру зобов’язання 
щодо його поставки не є виконаним. З огляду на це, покупець може на 
підставі ч.2 ст.712 ЦК скористатися правом, передбаченим у ч.1 ст.670 ЦК 
щодо вимоги повернути гроші за ту кількість товару, яка не була передана.  

Варіант 2. Якщо у договорі не був передбачений обов’язок 
постачальника щодо доставки цукру, то посилання заводу на виконання 
договору є обґрунтованими, адже у цьому випадку відповідно до ч.2 ст.664 
ЦК договір є виконаним з моменту здачі товару перевізнику.  

Резолютивна частина. Виходячи з встановлених фактичних обставин, 
можна дійти таких висновків. Якщо буде встановлено, що за договором 
поставки цукровий завод був зобов’язаний доставити кондитерській фабриці 
цукор, то вимоги кондитерської фабрики є обґрунтованими та підлягають 
задоволенню у повному обсязі, тобто цукровий завод має повернути фабриці 
гроші, отримані як передплату за 40 тон недопоставленого цукру.  Якщо ж у 
договорі поставки на цукровий завод не покладався обов’язок доставки цукру 
кондитерській фабриці, то вимоги фабрики не підлягають задоволенню, адже 
момент вручення цукровим заводом цукру перевізнику є моментом 
виконання постачальником обов’язку передати товар покупцю та моментом 
переходу до покупця права власності на цукор.     



 

 

2.3. Третє  завдання – Складання фабули практичної задачі 

 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання 

судовогорішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

 

Основні вимоги:  

1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних, у тому числі 

процесуальних документів. 

 

3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо 

у балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій 

формі в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 
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Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання 

задач оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 

бали, які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому 

не допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь 

не є правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може 

скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням 

посилання (для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), 

оформлений власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. 

Студент може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового 

модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 
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Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці 

презентації додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за 

кожне засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, 

якості оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або 

наукових заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових 

пошуків здобувача вищої освіти. 


