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1. Теми практичних занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ТЕМА 1. Зобов'язальне право і зобов'язання  

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття зобов’язального права, його місце в цивільному праві України. 

2. Поняття та суб’єкти зобов’язань, їх характеристика. 

3. Особливості зобов’язань. 

4. Види зобов’язань.  

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 із зобов'язань. 

 

        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. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву. – Т.1. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. – С.333-361. 



2. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-

правового регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики. 1925-

1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 

3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 

Теория и практика оспаривания. – Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.  

5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у 

разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 

№4.– С.165-167. 

6. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному 

кодексі України // Юридична України. – 2003. – №7. – С. 28-29. 

7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним 

кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №10. – С.5-18. 

8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

9. Сібільов М.М. Загальна характеристика нікчемних правочинів 

(договорів) // Проблеми законності. – Вип. 55. – 2002. – С. 45.  

10. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник 

Господарського судочинства. – 2004. – №2. – С.178-184. 

11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 

(теоретико-практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 

2002. – №8. – С.31-33. 

13. Теньков С. О. Укладення угод між юридичними особами в усній 

формі // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1. – С. 111-113. 

14. Федорчук Д.Е. Новели законодавства щодо підстав визнання 

правочинів недійсними // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 97-103.  

15. Фогельсон Ю. Хозяйственная цель сделки // Хозяйство и право. – 

2001. – №2. – С. 83-90. 

 

 

ТЕМА 1. Зобов'язальне право і зобов'язання  

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

Задача 1. 

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 2. 

На прохання свого приятеля Сомова Лисько погодився перевезти на 

власному автомобілі телевізор “Філіпс”, який купив Сомов. По дорозі від 

магазину до будинку Сомова Лисько не упорався з керуванням і автомобіль 

перекинувся. Водій і пасажир не постраждали, але телевізор, що перевозився 

в багажнику, виявився повністю розбитим.  

Сомов вимагає від Лиська відшкодувати йому вартість телевізора. Лисько 

заперечує проти цього, оскільки, на його думку, він лише хотів надати 

Сомову товариську послугу. Ніякого договору вони не укладали, грошей він 

за перевезення телевізора не отримав, а тому ніяких зобов’язань між ними не 

виникло. До того ж внаслідок аварії поніс збитки не тільки Сомов, але і він, 

Лисько, оскільки на ремонт автомобіля йому необхідно буде витратити 

значно більшу суму, ніж вартість телевізора.  

Хто має рацію в цьому спорі? Обґрунтуйте відповідь. 

 

ТЕМА 2. Виконання зобов'язання. Припинення зобов'язань.   

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

 

1. Загальні умови виконання зобов'язання.  

2. Суб'єкти виконання зобов'язання.  

3. Предмет виконання зобов'язання. 

4. Спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов'язання.  

5. Підтвердження виконання зобов'язання.  

6. Поняття припинення зобов’язань.  

7. Підстави припинення зобов’язань.  

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

 

Задача 1. 

Для придбання машини у Даріна не вистачало 5 тис. гривень, які він 

отримав у борг під розписку у свого батька із 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. 

Підприємство оптової торгівлі товарами "Посередник" відвантажило 

універмагу "Північний" партію кондиціонерів, виготовлених заводом 

"Атлантік". 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 неналежної якості не передбачена, крім  

того, з такими вимогами необхідно звертатися до заводу „Атлантік”, 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 цивільно-правових договорів; 

аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення 

цивільно-правових договорів; правильно застосовувати норми цивільного 

права до конкретних життєвих ситуацій. 

        Рекомендована література до Теми 2:  
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1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 
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2001. – №2. – С. 83-90. 

 

 

 

ТЕМА 2. Виконання зобов'язання. Припинення зобов'язань. 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

Задача 1.  

         Гриценко позичив у Рудика 10 тис. грн. строком на один рік, але в 

установлений строк грошей не повернув. Через шість місяців після настання 

строку виконання договору Рудик звернувся з позовом до суду про стягнення 

з Гриценка 10 тис. грн. та 3 % річних за час прострочення. Гриценко не 

заперечував проти сплати боргу, але відмовився від сплати процентів. Він 

пояснив, що кредитор сам винен у тому, що в строк, визначений договором, 

не забрав у нього гроші. Гроші лежали у нього (Гриценка) вдома, і всі члени 

сім'ї були попереджені 

про те, що прийде Рудик, і йому потрібно віддати гроші.  

       Вирішіть справу. Які були б наслідки зміни місця проживання Рудика? 

 

Задача 2. 

Будівельник Маліков прийняв на себе зобов'язання протягом року 

побудувати будинок Скрябіну. Виконавши 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? 

       

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 3. Забезпечення виконання зобов'язання   

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

План 

 

1. Загальні положення про способи забезпечення виконання зобов’язань, 

їх характерні риси.  

2. 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. 

 

Задача 1. 

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 2. 

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 3.  

       TOB “Контакт” звернулося в суд з позовом до TOB “Північ” про 

стягнення оплати за поставлену продукцію та неустойки за прострочення 

виконання грошового зобов’язання. У позові позивач зазначив, що між ним 

та відповідачем був укладений договір поставки металу, відповідно до якого 

TOB “Північ” було поставлено металопрокату на загальну суму 50 тис. грн. 

Відповідач не розрахувався у передбачені договором строки. TOB “Контакт” 

просить суд стягнути з TOB “Північ” вартість поставленого металопрокату та 

неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день 

прострочення на підставі Закону України “Про відповідальність за 

несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”.  

        ТОВ “Північ” проти позову заперечує і зазначає, що в договорі поставки 

сторони не передбачили неустойку за несвоєчасну оплату.  

      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 цивільно-правових договорів; 

аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення 

цивільно-правових договорів; правильно застосовувати норми цивільного 

права до конкретних життєвих ситуацій. 

       Рекомендована література до Теми 3:  
1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву. – Т.1. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. – С.333-361. 

2. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-

правового регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики. 1925-

1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 

3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 

Теория и практика оспаривания. – Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.  

5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у 

разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 

№4.– С.165-167. 

6. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному 

кодексі України // Юридична України. – 2003. – №7. – С. 28-29. 



7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним 

кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №10. – С.5-18. 

8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

9. Сібільов М.М. Загальна характеристика нікчемних правочинів 

(договорів) // Проблеми законності. – Вип. 55. – 2002. – С. 45.  

10. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник 

Господарського судочинства. – 2004. – №2. – С.178-184. 

11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 

(теоретико-практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 

2002. – №8. – С.31-33. 

13. Теньков С. О. Укладення угод між юридичними особами в усній 

формі // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1. – С. 111-113. 

14. Федорчук Д.Е. Новели законодавства щодо підстав визнання 

правочинів недійсними // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 97-103.  

15. Фогельсон Ю. Хозяйственная цель сделки // Хозяйство и право. – 

2001. – №2. – С. 83-90.  

 

ТЕМА 3. Забезпечення виконання зобов'язання   

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

 

Задача 1. 

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 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 2. 



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 3. 

Петров О. 10 січня 2013 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 - заставодержатель має право 

отримати суму боргу із вартості заставленого майна переважно перед 

наступними кредиторами. 12 липня 2013 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 4.  

      До суду звернувся Петров з позовною заявою до Іванової з вимогою 

стягнути з неї подвійну суму переданого завдатку. Із матеріалів справи 

виявилося, що 1 липня 2013 р. позивач та відповідачка уклали письмовий 

договір, відповідно до якого відповідачка в термін до 1 жовтня 2013 р. 

зобов’язана була прийняти спадщину (жилий будинок), що залишилася після 

її батька, оформити всі необхідні документи на будинок та не пізніше 

вказаного в договорі терміну продати вказаний будинок позивачу. Після 

підписання договору позивач видав відповідачці суму у розмірі 10 тис. грн., 

що було оформлено розпискою у присутності свідків. У розписці 

зазначалося, що Іванова отримала вказану суму як завдаток за будинок, який 

згодом буде нею проданий. Загальна вартість будинку була встановлена у 

розмірі 20 тис. грн. Проте договір купівлі-продажу будинку так і не був 

укладений, у зв’язку з чим Петров звернувся до суду з вимогою стягнути з 

відповідачки подвійну суму завдатку.  

       Вирішіть справу.  

 

 

 



ТЕМА 4. Цивільно-правові договори 

Практичне заняття № 7 – 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.  

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. 

 

 

       Задача 1.  

       Березовський запропонував своєму знайомому Абрамовичу придбати у 

нього картину відомого майстра. Наступного дня Абрамович направив 

Березовському факсом відповідь, в якій містилася згода купити картину та 

вказувалася ціна. Через п’ять днів Березовський повідомив Абрамовича, що 

згодний продати йому картину, але за ціною, яка на 25 % більша, ніж ціна, 

запропонована Абрамовичем. Абрамович не погодився, зазначивши, що, на 

його думку, договір уже укладений на умовах, що містяться у його 

факсимільному повідомленні, яке є акцептом.  

      Дайте визначення оферти та акцепту. Чиї дії в даному випадку можна 

розглядати як оферту або акцепт? Чи був укладений договір? Вирішіть 

спір. 

 

      Задача 2.  

       Постачальник та покупець уклали договір поставки металопродукції. 

Ціна в договорі не була визначена. Строк поставки – через три місяці після 

укладення договору. Коли підійшов строк поставки продукції, ціна на неї у 

зв’язку із зміною кон’юнктури ринку виросла удвічі. Постачальник вимагає 

оплати продукції за ціною, яка існує на день поставки. Покупець 

погоджується оплатити продукцію за ціною, яка існувала на момент 

укладення договору 

      Вирішіть справу.  

 

      Задача 3. 

      Степанова домовилася з Максимовим про продаж йому житлового 

будинку з 80 тис. гривень. Для підтвердження укладення договору купівлі-

продажу покупець передав Степановій завдаток в 10 тис. гривень, про що 

було укладено письмовий договір. Але через кілька днів Степанова 



повідомила Максимова, що вона вирішила будинок не продавати. 

Максимов звернувся в суд з позовом, в якому просив або стягнути з 

Степанової завдаток у подвійному розмірі, або прийняти рішення про 

примусовий продаж йому будинку. 

       Яке рішення має винести суд? За яких умов у Максимова була б 

можливість вимагати  примусового продажу йому будинку? 

 

       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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ТЕМА 4. Цивільно-правові договори 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

 

     Задача 1.  

      TOB “Альфа” користувалося приміщенням, яке належало TOB “Вега”. 

Відносини між ними не були оформлені договором. Через чотири місяці 

TOB “Вега” надіслало TOB “Альфа” проект договору оренди, в якому 

визначався строк оренди з моменту фактичного використання орендарем 

приміщення. Юрист TOB “Альфа” не погодився з такою умовою, 

зазначивши, що положення договору не можуть застосовуватися до 

відносин, які виникли до моменту його укладення.  

      Чи правильну консультацію надав юрист TOB “Альфа”?  

 

     Задача 2. 

 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 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 3. 

Угрюмов, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, чекав 

маршрутний автобус на зупинці. Коли автобус підійшов, Угрюмов зробив 

спробу  потрапити у салон, але водій автобуса заборонив йому це зробити, 

посилаючись на алкогольний стан Угрюмова, та виштовхнув його із салону. 

Угрюмов звернувся до юриста за консультацією, поставивши такі запитання: 

1. Чи мав право водій автобуса не впустити пасажира в салон, адже 

маршрутний автобус – це транспорт загального користування? 2.  Чи має 



право він стягнути з водія заподіяну шкоду?   

        

 
    ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. Договори про передачу майна у власність 

Практичне заняття № 9 – 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.  

 

 

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 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 спортивної зали, 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 якісним, 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.  

В кінці робочого дня купив в магазині останню пральну машину-

автомат певної серії. 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 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 ? 

 

         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. 

  Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: 

Договір купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, довічного утримання.  
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ТЕМА 5. Договори про передачу майна у власність 

Практичне заняття № 10 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Сонін подарував сім’ї Ліско дорогий японський телевізор. Через два 

роки відносини між родичами значно погіршилися. Під час чергової сварки 

Ліско завдав Соніну тяжких тілесних ушкоджень, розбив автомобіль 

останнього, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності та 

засуджений до позбавлення волі. Скориставшись відсутністю Ліско, Сонін 

забрав з його оселі телевізор, заявивши, що він має право розірвати договір 

дарування за обставин, що склалися, бо договір дарування – безоплатний 

договір.  

Дружина Ліско після неодноразових звернень до Соніна подала до суду 

позов з вимогою повернути телевізор, який належить їй та її чоловікові.  

Вирішіть справу.  

Щербань  

 

Задача 2. 

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 3.  



Згідно з договором, укладеним між АТ “Аркада” (далі – АТ) і 

підприємцем Буділовим, товариство зобов’язалося передати останньому 

вантажний автомобіль “Ман” в обмін на 3-кімнатну квартиру, що належала 

Буділову. Однак замість німецької вантажівки Буділову було запропоновано 

автомобіль “КрАЗ”. Враховуючи те, що ціна автомобіля “КрАЗ” значно 

нижча від ціни квартири, Буділов погодився взяти його за умовою, що АТ 

здійснить доплату в розмірі 20000 грн. Відповідну домовленість було 

оформлено додатковим договором до основного договору. Через деякий час 

АТ відмовилося від сплати 20000 грн. і стало вимагати від Буділова 

повернення “КрАЗу”, посилаючись на те, що договір поставки, який було 

укладено між сторонами, не передбачав такої істотної умови, як строк 

виконання, і тому не може вважатися укладеним.  

Буділов же вважає, що сторони уклали основний договір міни, і строк 

не є істотною умовою цього договору. Сама ж по собі умова про доплату не 

перетворює договір міни на договір купівлі-продажу або поставки. Спір було 

передано до господарського суду.  

Вирішіть справу. 

 

ТЕМА 5. Договори про передачу майна у власність 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

Задача 1.  

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 2.  

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 3  

          За договором ренти, укладеним на 10 років, Потебенько передав у 

власність Торіну жилий будинок вартістю 50 тис. грн. безоплатно. 

Відповідно до договору ренту було встановлено на користь Потебенька та 

його сестер Лідії і Марії у розмірі мінімальної заробітної плати. Через 8 років 

Марія померла. Торін став сплачувати ренту тільки на користь Потебенька та 

Лідії у визначених раніше сумах. Коли ж під час зливи у телевізійну антену, 

встановлену Торіним над будинком без громовідводу, вдарила блискавка і 

будинок згорів, Торін припинив 

виплати взагалі. Потебенько звернувся до суду з вимогою розірвати договір 

ренти 

та зобов’язати Торіна відшкодувати вартість будинку, який став непридатним 

у зв’язку з винними діями останнього.  

          Вирішить спір.  

 

ТЕМА 5. Договори про передачу майна у власність 

Практичне заняття № 12 – 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.      

 

 

 

Задача 1.  



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 2011 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 договір укладений внаслідок помилки, 

позивачка просила визнати його 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 2.  

Громадянка Корнієнко 1948 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 2011 року договір був нотаріально посвідчений. На підставі 

договору 5 червня 2011 року Осипенко оформив право власності на квартиру. 

10 червня 2011 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 3.  

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. 

 

ТЕМА 6. Договори про передачу майна у користування 

Практичне заняття № 13 – 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 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.  

 

 

Задача 1. 

  Підприємець Калінін за договором оренди з магазином "Спорттовари" 

використовував вільне складське приміщення для зберігання будівельних 

матеріалів. Оскільки з вини партнерів Калініна поставка будівельних 

матеріалів за останні три місяці не проводилася, складське приміщення не 

використовувалося, Калінін за цей період не сплачував орендної плати. 

Магазин звернувся в господарський суд з вимогою розірвати договір і 

відшкодувати понесені збитки в тому числі упущену вигоду. 

Який порядок плати за користування майном? Дайте правовий аналіз 

ситуації.  

 

Задача 2. 
10 травня 2013 року фонд комунального майна міста Дніпропетровська 

звернувся в господарський суд з позовом про виселення АТ "Сигма" із 

займаного ним приміщення у зв'язку із закінченням строку договору. 



АТ заперечило проти позову. При розгляді справи представник АТ 

посилався на те, що договором був передбачений інший порядок 

припинення: "якщо за два місяці до закінчення строку договору жодна із 

сторін не заявить про припинення, він вважається поновленим на той же 

строк", тобто 5 років. 

Фонд комунального майна заявив претензію про розірвання договору 10 

травня, тобто через 5 місяців після закінчення строку. 

1. Протягом якого часу можна було заявити претензію про припинення 

договору? 2. Які строки оренди? Вирішіть спір. 

 

Задача 3. 
ТОВ «Еверест» за договором оренди передало споживчому товариству 

"Колос" нежитлове приміщення загальною площею 300 кв.м. для виробничих 

потреб строком на п'ять років. Договір укладено між сторонами 20 березня 

2011 року. 

17 березня 2012 року згідно планової перевірки було проведено 

обстеження стану використання переданих в оренду об'єктів, в тому числі 

зазначеного приміщення. За результатами перевірки складено акт, в якому 

зазначалося: орендоване СП "Колос" приміщення в напіврозваленому стані, 

практично все інженерне обладнання зламано або відсутнє, покрівля 

протікає. 

На підставі акту обстеження 17 липня 2012 року орендодавець 

звернувся до СП "Колос" з претензією про розірвання договору, звільнення 

приміщення та відшкодування збитків. Оскільки претензія була відхилена, 

орендодавець звернувся до господарського суду. Позовні вимоги 

обґрунтовувалися: а) несплатою орендної плати за останні 6 місяців; б) 

невикористанням об'єкту. 

Відповідач, заперечуючи проти позову, стверджував, що надане йому 

приміщення є непридатним для використання і потребує капітального 

ремонту. Відповідач неодноразово звертався до позивача з відповідними 

заявами, але безрезультатно.  

1. Вирішіть спір. На кого покладається обов'язок проведення капітального 

та поточного ремонту об'єкту оренди?  

2. Якій порядок розірвання договору оренди? 

 

        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. 

  Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: 

Договір оренди..  
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ТЕМА 6. Договори про передачу майна у користування 



Практичне заняття № 14 – 2 год. 

 

Задача 1.  

Машинопрокатна база уклала договір з заводом металоконструкцій про 

передачу йому напрокат землериючої машини терміном на 1 рік. Через 5 

місяців машина вийшла з ладу та виникла необхідність капітального 

ремонту. Завод зробив ремонт і, крім того, обладнав машину новим 

технічним пристроєм. Протягом 4 місяців завод не платив орендної плати, 

вважаючи, що витрати на ремонт та поліпшення майна повинні бути 

зараховані в орендну плату. Машинопрокатна база з цим не погодилась, 

заявивши, що завод поліпшив машину без її згоди.  

1. Чи вправі був завод робити капітальний ремонт машини без згоди 

машинопрокатної бази?  

2. Чи вправі завод вимагати від бази відшкодування витрат, пов'язаних 

з ремонтом машини? 

     Задача 2. 

АТП-1424 уклало з ТзОВ “Сервіс” безстроковий договір оренди 

павільйону технологічного обладнання. Строк дії договору починався 1 

травня 2011 року. Товариство (орендар) регулярно сплачувало орендну 

плату, справно виконувало усі інші умови договору. 

Листом від 20 лютого 2013 року АТП повідомило наймача про те, що 

воно “відмовляє йому в оренді павільйону”, об’єкт (павільйон 

технологічного обладнання) передається в оренду кооперативу “Зоря”, з 

яким уже укладено договір оренди і вимагало до 1 березня звільнити його. 

ТзОВ “Сервіс” звернулося з заявою до суду про визнання договору 

оренди між АТП –1424 і кооперативом “Зоря” недійсним. 

Дайте правовий аналіз ситуації. Вирішіть спір. 

     Задача 3. 

Між КСП “Нива” (орендодавець) та приватним підприємством 

“Горизонт” (орендар) 22 червня 2011 року було укладено безстроковий 

договір оренди складського приміщення загальною площею 82 кв.м. 

У 2013 році КСП “Нива” було реорганізоване. В порядку реорганізації 

за розподільчим балансом складське приміщення перейшло до фермера К. 

К. звернувся до ПП «Горизонт» з вимогою про визнання договору оренди 

недійсним та звільнення приміщення. Останнє відмовилося виконати 

вимоги К., оскільки добросовісно дотримувалося всіх умов договору.  

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Договори про передачу майна у користування 



Практичне заняття № 15 – 2 год. 

 

    Задача 1  

    ТОВ “Мавка” (далі – ТОВ) уклало за участю банку АКІБ “Укркабанк” 

(далі – банк) і машинобудівного заводу договір лізингу, за яким отримало 

устаткування для лісопилки строком на 4 роки. Лісопилку було поставлено і 

змонтовано представниками заводу. Однак у процесі експлуатації 

неодноразово виявлялися виробничі дефекти лісопилки, що зробило її 

подальше використання вкрай невигідним. ТОВ звернулося до заводу з 

вимогою замінити устаткування, однак 

завод відмовив, пояснивши, що в даний час устаткування для лісопилок він 

не виробляє і задовольнити вимоги не має можливості. Тоді ТОВ звернулося 

до банку з проханням розірвати договір лізингу. Банк, у свою чергу, також 

відмовив ТОВ, вважаючи, що відповідальність за вибір постачальника і всі 

пов’язані з цим ризики повинен нести лізингоодержувач. При цьому банк 

заявив, що згоден розірвати договір, якщо йому будуть відшкодовані повна 

вартість устаткування для лісопилки і неодержані доходи у вигляді платежів 

за користування лісопилкою. ТОВ така пропозиція не задовольнила і воно 

звернулося в суд з позовом про розірвання договору лізингу.  

        Вирішіть справу. 

 

         Задача 2. 
  Громадянин Радонюк, власник квартири, одержаної в порядку 

спадкування після смерті матері, вирішив здати її під офіс туристичній фірмі 

ТОВ "Гарант". 2-кімнатна квартира на 3-му поверсі 15-ти поверхового 

будинку мала бути використана для адміністративних потреб ТОВ строком 

на 2 роки. 

Численна кількість відвідувачів фірми створювала незручності для 

мешканців будинку, які поставили вимогу перед Радонюком про розірвання 

договору. 

Проаналізуйте ситуацію.  

Який порядок здачі в оренду житлових приміщень?  

Яким чином мешканці житлового будинку можуть захистити свої 

права? 

 

Задача 3. 

Мазур одержав у спадщину половину житлового будинку, яку за 

договором найму жилого приміщення передав Жирову строком на три роки. 

Втративши роботу в місті, він переїхав в село з наміром поселитися у своєму 

будинку і запропонував Жирову звільнити його. Оскільки термін договору не 

вийшов Жиров відмовився виселитися. Мазур подав позов про виселення 

Жирова. 

1. Які підстави розірвання договору найма житла? 

2.  Яке рішення повинен прийняти суд?  

 



ТЕМА 7. Договори з виконання робіт 

Практичне заняття № 16 – 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. 

 

 

Задача 1.  

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 2. 

Петров уклав договір з підприємством "Дніпробуд" на ремонт своєї 

трикімнатної квартири. Вартість робот та використаного матеріалу була 



визначена загальною сумою в 45 тис. гривень. Відповідно до умов договору, 

ремонт повинен початися 1 червня 2013 року та закінчитися 29 липня 2013 

року.  

При укладенні договору Петров заплатив 6 тис. гривень, а 1 червня 

2013 року до нього зателефонували з "Дніпробуд" та попросили згоди на 

перенесення початку робіт на 15 червня 2013 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 15 червня 2013 року, а закінчені 29 серпня 

2013 року. По закінчені роботи Петров сплатив 25 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.  

Яким буде рішення суду по справі?  

 

Задача 3.  

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 укладається договір побутового підряду?  

3. В чому полягає відповідальність сторін за договором побутового 

обслуговування?  

          

          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 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 7:  
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ТЕМА 7. Договори з виконання робіт 



Практичне заняття № 17 – 2 год. 

Задача 1.  

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-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 2 

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 3. 

За договором між генеральним підрядником та субпідрядною 

організацією, остання в березні 2013 року повинна була виконати 

електромонтажні роботи. У зв'язку з відсутністю електроарматури роботи 

були початі в квітні 2013 року, внаслідок чого на 2 місяці був порушений 

узгоджений графік виконання роботи з будівництва 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?  



1. Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що шпалери та 

фарба згоріли внаслідок пожежі, що сталася у приміщенні?  

 

Задача 4.  

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 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.  

       Чи повинен підрядник усунути недоліки, вказані у задачі? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 

ТЕМА 8. Договори перевезення. Договори транспортного 

експедирування. 

Практичне заняття № 18 – 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  

 

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 зіслався 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 залізниці.  

2. Яким повинно бути рішення суду?  

2. Визначить розмір штрафу за прострочену доставку вантажу, а 

також розмір збитків.  

 

Задача 2.  

Автомашиною АТП-1252 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 не відомі, вину 

перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати не доказаною. При  цьому 

перевізник зазначив, що Статут автотранспорту передбачає випадки, коли 

перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу.   

1. Чи суттєві заперечення авто перевізника?  

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. Під 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 була сплачена підприємством 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 залізниці передбачений за втрату 

вантажу? 

2. Протягом якого терміну можуть заявляти претензії і подавати 

позови до залізниці? 



3. Яке рішення має прийняти суд. 

 

Задача 4. 

Холодокомбінат звернувся з позовом до перевізника – Управління 

Придніпровської залізниці і до постачальника - м'ясокомбінату про 

стягнення 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 документів, які складаються під час вивчення теми: 

договір перевезення вантажів, товарно-транспортна накладна; договір 

транспортного експедирування.  

Рекомендована література до Теми 8:  
 

1. гарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву. – Т.1. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. – С.333-361. 

2. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-

правового регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики. 1925-

1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 

3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 

Теория и практика оспаривания. – Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.  

5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у 

разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 

№4.– С.165-167. 

6. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному 

кодексі України // Юридична України. – 2003. – №7. – С. 28-29. 

7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним 

кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №10. – С.5-18. 



8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

9. Сібільов М.М. Загальна характеристика нікчемних правочинів 
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10. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник 

Господарського судочинства. – 2004. – №2. – С.178-184. 

11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 
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2002. – №8. – С.31-33. 

13. Теньков С. О. Укладення угод між юридичними особами в усній 
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ТЕМА 9. Договори зберігання. Договори страхування. 

Практичне заняття № 19 – 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. 

9. Відмова у виплаті страхового відшкодування. 

 

Задача 1. 

Косов і Овчаров 10.03.2014 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 10.05.2014 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 солідарно. 

Яке рішення має винести суд? 

 

Задача 3. 

У готелі з номера Савчука 20.08.2014 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. 

 

Задача 4. 

Іванов, поклавши валізу до автоматичної камери схову вокзалу, набрав 

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

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. 

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-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 із 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 свій розсуд 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 6. 

Шевченко 08.03.2014 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 7. 

ТОВ "Агротехніка" (далі - ТОВ) здало у серпні 2013 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 8. 

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 9. 

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 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 документів, які складаються під час вивчення теми: договір 

страхування, договір зберігання  

       Рекомендована література до Теми 9:  
1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву. – Т.1. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. – С.333-361. 

2. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-

правового регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики. 1925-

1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 

3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 



4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 

Теория и практика оспаривания. – Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.  

5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції 

у разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 

№4.– С.165-167. 

6. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному 

кодексі України // Юридична України. – 2003. – №7. – С. 28-29. 

7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним 

кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №10. – С.5-18. 

8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

9. Сібільов М.М. Загальна характеристика нікчемних правочинів 

(договорів) // Проблеми законності. – Вип. 55. – 2002. – С. 45.  

10. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник 

Господарського судочинства. – 2004. – №2. – С.178-184. 

11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 

(теоретико-практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 

2002. – №8. – С.31-33. 

13. Теньков С. О. Укладення угод між юридичними особами в усній 

формі // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1. – С. 111-113. 

14. Федорчук Д.Е. Новели законодавства щодо підстав визнання 

правочинів недійсними // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 97-103.  

15. Фогельсон Ю. Хозяйственная цель сделки // Хозяйство и право. – 

2001. – №2. – С. 83-90. 

 

 

ТЕМА 10.  Договір доручення. Договір комісії. Договір управління 

майном. 

                                                                       Практичне заняття № 20 - 2 год.  

План 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору доручення.  

2. Форма договору доручення. Сторони за договором доручення, їх 

права та обов’язки. Припинення договору доручення.  

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору комісії. 

Форма договору комісії.  

4. Сторони за договором комісії, їх права та обов’язки. Припинення 

договору комісії. Види договору комісії.  

5. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління 

майном.  

6. Сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки. 

 



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, 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. 

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

дитячих молочних продуктів, що належали ПАТ "Деснянське молоко" (далі - 

ПАТ). 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 ПАТ втратила споживчі властивості. ПАТ 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 ? 

 



Задача 4. 

Будько уклав із підприємцем Спритним договір управління житловим 

будинком строком на 5 років, встановивши плату останньому в розмірі 30 % 

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 

неотриманих доходів відповідно до умов договору. 

Як слід вирішити справу  

 

Задача 5. 

Волков звернувся до ТОВ "Фіалка", що здійснювало підприємницьку 

діяльність у сфері комісійної торгівлі непродовольчими товарами, з 

пропозицією укласти договір комісії на реалізацію ТОВ "Фіалка" комплекту 

прикрас із срібла, який належить Волкову. Заступник директора ТОВ 

"Фіалка", оглянувши принесені Волковим прикраси, погодилася з 

можливістю укладення договору комісії. Однак у зв'язку з тим, що Волков не 

зміг подати документів, які посвідчували б його особу і право власності на ці 

прикраси, заступник директора запропонувала Волкову залишити прикраси 

на зберігання у ТОВ "Фіалка" і прийти наступного дня для належного 

оформлення договору. Волков 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 Волков 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. 

Волков 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 Волков подавати комісіонеру документи або інші докази з 

метою підтвердження права власності на ці речі? 

 Дайте відповіді. 

 

        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, які складаються під час вивчення теми: договіркомісії, 



доручення, договір управління майном.  

Рекомендована література до Теми 10:  

1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 
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3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 
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8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 
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11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 

(теоретико-практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 

2002. – №8. – С.31-33. 
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правочинів недійсними // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 97-103.  

15. Фогельсон Ю. Хозяйственная цель сделки // Хозяйство и право. – 

2001. – №2. – С. 83-90. 

 

 

 

 

ТЕМА 11. Договори з надання фінансових послуг 



Практичне заняття № 21 – 2 год. 

 

План 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору позики.  

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

3. Кредитні правовідносини. Поняття, предмет та правова 

характеристика кредитного договору.  

4. Сторони за кредитним договором, їх права та обов’язки.  

5. Поняття, предмет та правова характеристика договору банківського 

вкладу.  

6. Сторони за договором банківського вкладу, їх права та обов’язки.  

7. Поняття, предмет та правова характеристика договору банківського 

рахунку.  

8. Сторони за договором банківського рахунку, їх права та обов’язки.  

9. Поняття, предмет та правова характеристика договору факторингу. 

Сторони за договором факторингу, їх права та обов’язки.  

 

Задача 1. 

Банк «Аграрний» строком на один рік видав сільськогосподарському 

кооперативу «Весна» 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" 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 2. 

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 3. 

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. Чи відповідає законодавству запропонований спосіб забезпечення 

виконання кредитного договору? 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. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються 

під час вивчення теми: кредитний договір, договір позики, банківського 

вкладу, банківського рахунку, факторингу. 
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ТЕМА 12.  Правове регулювання розрахунків 

Практичне заняття № 22 - 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.  

         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. 

 

        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. 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються 

під час вивчення теми: форми та види розрахунків; готівкові розрахунки, 

безготівкові розрахунки, платіжне доручення, вимога-доручення, акредитив, 

чек, інкасоване доручення. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

 

ТЕМА 13. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір 

комерційної концесії. 

Практичне заняття № 23 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору про спільну 

діяльність.  

2. Сторони за договором про спільну діяльність, їх права та обов’язки.  

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору простого 

товариства. Сторони за договором простого товариства, їх права та 

обов’язки.  

4. Види договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності.  

5. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності.  

6. Ліцензійний договір.  

7. Договір про створення на замовлення та використання об’єкта права 

інтелектуальної власності.  



8. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної 

власності.  

9. Авторський договір.  

10. Поняття, предмет, форма та правова характеристика договору 

комерційної концесії. 

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

 

 

Задача 1. 

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?  

3. Чи припинить дія договору простого товариства у разі визнання 

судом Ворсина банкрутом? 

 

Задача 2. 

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 3. 

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 4. 

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 законодавстві щодо договорів про спільну діяльність та 

щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; 

застосовувати норми цивільного права щодо даних договорів до конкретних 

життєвих ситуацій; складати такі договори. 

Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: 

договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. 

Рекомендована література до Теми 13:  
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12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 
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14. Федорчук Д.Е. Новели законодавства щодо підстав визнання 
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ТЕМА 14. Недоговірні зобов’язання 

Практичне заняття № 24 – 2 год. 

 

План 

 

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Умови 

обіцянки.  

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами  конкурсу.  

3. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.  

4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя 

фізичної особи.  

5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної 

або юридичної особи.  

6. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну 

фізичної особи або майну юридичної особи. 

 

 

Задача 1. 

У засобах масової інформації м. Харкова 1 березня 2013 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. 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 оголошення, де було 

обіцяно винагороду особі, яка поверне йоркширського тер'єра, і вказано 

номер телефону. Жіночий голос за вказаним телефоном назвав адресу, куди 

слід доставити собаку. Господар квартири Маркелов визнав собаку своїм, але 

відмовився його прийняти. Також з'ясувалося, що Маркелов оголошення не 

давав, а номер телефону, зазначений в оголошенні, 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 за консультацією до 

юриста. 

Надайте юридичну консультацію. 

 

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. 

Рекомендована література до Теми 14: 

1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву. – Т.1. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. – С.333-361. 

2. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-

правового регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики. 1925-

1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 

3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 

Теория и практика оспаривания. – Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.  

5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у 

разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 

№4.– С.165-167. 

6. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному 

кодексі України // Юридична України. – 2003. – №7. – С. 28-29. 

7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним 

кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №10. – С.5-18. 



8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

9. Сібільов М.М. Загальна характеристика нікчемних правочинів 

(договорів) // Проблеми законності. – Вип. 55. – 2002. – С. 45.  

10. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник 

Господарського судочинства. – 2004. – №2. – С.178-184. 

11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 

(теоретико-практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 

2002. – №8. – С.31-33. 

13. Теньков С. О. Укладення угод між юридичними особами в усній 

формі // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1. – С. 111-113. 

14. Федорчук Д.Е. Новели законодавства щодо підстав визнання 

правочинів недійсними // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 97-103.  

15. Фогельсон Ю. Хозяйственная цель сделки // Хозяйство и право. – 

2001. – №2. – С. 83-90. 

 

ТЕМА 15. Зобов’язання  з відшкодування шкоди  

                                                                        Практичне заняття № 25 - 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).  

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми 

особами. 

8. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено 

дієздатними особами.  

9. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.  

10. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими 

органами.  

11. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної 

особи.  

12. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки.  

13. Суб’єкти відшкодування за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 

небезпеки. Титульний володілець, його ознаки.  



14. Особливості відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом 

підвищеної небезпеки.   

15. Право на відшкодування моральної шкоди. Підстави та вирахування 

розміру моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави. 

 

Задача 1. 

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: 

1) 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 2. 

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 відповідно до закону; 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.? Хто має нести 

відповідальність? 

 

Задача 3. 

З необережності 13-річного Ігоря виникла пожежа, внаслідок якої 

згоріли 4 (чотири) приватні гаражі, в тому 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, що і стало 

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

Ігоря про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у 

повному обсязі. 

Дайте свою оцінку даній ситуації. 

 

Задача 4. 

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 200000 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 в цій справі? 

 

        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. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 

1980 р. (U.N. Document A/CONF.97/18) – ст. ст. 11-13: Указ Президії 

Верховної Ради Української РСР «Про приєднання Української Радянської 

Соціалістичної Республіки до Конвенції ООН про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів» від 23 серпня 1989 р. № 7978-XI. 

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 

1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377 (зі 

змінами та доповненнями). 

3. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 

1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379, в 

редакції Закону України від 1 грудня 2005 р. № 3161-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84 (зі змінами та 

доповненнями). 

4. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383 (зі змінами та 

доповненнями). 

5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон 

України від 22.05.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. –  №25. – 

Ст.1174 (зі змінами та доповненнями). 

6. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 

р. // Офіційний вісник України. – 2003. –  №25. – Ст.1175 (зі змінами та 

доповненнями). 

7. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів): Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України  від 06 вересня 2001 р. № 201 // Офіційний 

вісник України. – 2001. – № 39. – Ст. 1784 (зі змінами та доповненнями). 

8. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: 

Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 



282/20595 //Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632 (зі змінами 

та доповненнями). 

Судова практика 

 

1. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними: постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 

листопада 2009 р.  № 9 [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради 

України – Режим доступу:  http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-

09. 

2. Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів 

недійсними: Узагальнення Верховного Суду України від 24 листопада 2008 

р. // Вісник Верховного суду України. – 2009. – № 1. – С. 22. 

3.  Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) 

недійсними: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 

травня 2013 р. № 11 // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 96. – С.46. 

4. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів: лист 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 27 вересня 2012 р. № 10-1390/0/4-12 // Все про бухгалтерський 

облік. – 2013. – № 1. – С. 36  

5. Щодо форми правочинів: Роз’яснення Міністерства юстиції України 

від 19 квітня 2011 р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради 

України – Режим доступу:  http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0028323-

11. 

6.  Особливості правового регулювання посвідчення правочинів щодо 

нерухомого майна за участю малолітніх та неповнолітніх осіб:  Роз’яснення 

Міністерства юстиції України від 22 серпня 2011 р. [Електронний ресурс] 

// Сайт Верховної Ради України – Режим доступу:  http: // 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nr000323-11. 

7. Про порядок визнання правочинів недійсними: Лист Мін’юста 

України від 30 жовтня 2008 р. № 1022-0-1-08-19 // Бізнес-Бухгалтерія-Право. 

Податки. Консультації. – 2008. – № 47. – С. 42. 
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2. Теми семінарських занять 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Семінарське заняття № 1- 2 год. 

План: 

 

5. Поняття зобов’язального права, його місце в цивільному праві України. 

6. Поняття та суб’єкти зобов’язань, їх характеристика. 

7. Особливості зобов’язань. 

8. Види зобов’язань.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:. 

зобов’язальне право, зобов’язання, суб’єкти зобов’язань, види 

зобов’язань.  

 

Рекомендована література до Теми 1:  

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

ТЕМА 2.  ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ПРИПИНЕННЯ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 

Семінарське заняття № 2- 2 год. 

План: 

 

1. Загальні умови виконання зобов'язання.  

2. Суб'єкти виконання зобов'язання.  

3. Предмет виконання зобов'язання. 



4. Спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов'язання.  

5. Підтвердження виконання зобов'язання.  

6. Поняття припинення зобов’язань.  

7. Підстави припинення зобов’язань.  

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

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

Суб'єкти виконання зобов'язання. Предмет виконання зобов'язання. Спосіб, 

строк (термін) та місце виконання зобов'язання. Підтвердження виконання 

зобов'язання.  Поняття припинення зобов’язань. Належне виконання; 

зарахування зустрічних вимог; домовленість сторін: новація, передання 

боржником відступного, прощення боргу; поєднання боржника та 

кредитора в одній особі; неможливість виконання; смерть кредитора чи 

боржника; ліквідація юридичної особи.  

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

 

ТЕМА 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.  

Семінарське заняття № 3- 2 год. 

План: 

 

1. Загальні положення про способи забезпечення виконання 

зобов’язань, їх характерні риси.  

2. 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. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

ТЕМА 4. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ 

Семінарське заняття № 4- 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.  

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 4:  

1. Алексеев С. С. Выражение особенностей предмета советского 

гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды 

гражданских правоотношений и метод  гражданско-правового 

регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики 1925-1989 / С. С. 

Алексеев. – М: Статут, 2001. – С. 7-54. 

2. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право 

України як галузь приватного права / В. Борисова // Вісник Академії 

правових наук України. – 2005. – № 2. – С. 105-116. 

3. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. 

Братусь. – М., 1963. – 197с. 

4. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифферренциация / Н. Д. Егоров. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1988. – 176 с. 

5. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: Вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34.  

6. Малеина М. Н. О предмете гражданского права / М. Н. Малеина // 

Государство и право. – 2001. – №1. – С. 25-31. 

7. Мамутов В. К. До питання про еволюцію цивільного законодавства і 

предмет цивільного права / В. К. Мамутов // Вісник Академії правових наук 

України. – 2008. – № 4. – С. 121-133. 

8. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, 

законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

432 с.  

9. Рукавишникова И. В. Метод в системе правового регулирования 

общественных отношений / И. В. Рукавишникова // Правоведение. – 2003. – 

№ 1. – С. 217-222. 

10.  Сивий Р. Б. Приватне (цивільне) право в системі права України: 

Монографія / Р. Б. Сивий. – К.: КВІЦ, 2006. – 214 с. 

11. Стефанчук Р. До питання про особисті немайнові відносини як 

структурну складову предмета цивільного права / Р. Стефанчук // Вісник 

Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 136-149. 

12. Толстой Ю. К. Принципы гражданского права / Ю. К. Толстой // 

Правоведение. – 1992. – № 2. – С.49-53.  

13. Шевченко Я. Мiсце цивiльного права в системi права України / Я. 

Шевченко // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 125-138. 

14.  Енциклопедiя цивiльного права України / редкол.: Я. М. Шевченко 

(вiдп. ред.) та iн. ; Iнститут держави i права iм. В. М. Корецького НАН 

України. – Київ : Iн Юре, 2009. – 948 с. 



15. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественых отношений / В. Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. –  212 с. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ 

Семінарське заняття № 5- 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 5:  

 

1. Алексеев С. С. Выражение особенностей предмета советского 

гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды 

гражданских правоотношений и метод  гражданско-правового 

регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики 1925-1989 / С. С. 

Алексеев. – М: Статут, 2001. – С. 7-54. 

2. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право 

України як галузь приватного права / В. Борисова // Вісник Академії 

правових наук України. – 2005. – № 2. – С. 105-116. 



3. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. 

Братусь. – М., 1963. – 197с. 

4. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифферренциация / Н. Д. Егоров. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1988. – 176 с. 

5. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: Вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34.  

6. Малеина М. Н. О предмете гражданского права / М. Н. Малеина // 

Государство и право. – 2001. – №1. – С. 25-31. 

7. Мамутов В. К. До питання про еволюцію цивільного законодавства і 

предмет цивільного права / В. К. Мамутов // Вісник Академії правових наук 

України. – 2008. – № 4. – С. 121-133. 

8. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, 

законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

432 с.  

9. Рукавишникова И. В. Метод в системе правового регулирования 

общественных отношений / И. В. Рукавишникова // Правоведение. – 2003. – 

№ 1. – С. 217-222. 

 

 

ТЕМА 5. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ 

Семінарське заняття № 6 - 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 5:  
 

1. Алексеев С. С. Выражение особенностей предмета советского 

гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды 

гражданских правоотношений и метод  гражданско-правового 

регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики 1925-1989 / С. С. 

Алексеев. – М: Статут, 2001. – С. 7-54. 

2. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право 

України як галузь приватного права / В. Борисова // Вісник Академії 

правових наук України. – 2005. – № 2. – С. 105-116. 

3. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. 

Братусь. – М., 1963. – 197с. 

4. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифферренциация / Н. Д. Егоров. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1988. – 176 с. 

5. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: Вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34.  

6. Малеина М. Н. О предмете гражданского права / М. Н. Малеина // 

Государство и право. – 2001. – №1. – С. 25-31. 

7. Мамутов В. К. До питання про еволюцію цивільного законодавства і 

предмет цивільного права / В. К. Мамутов // Вісник Академії правових наук 

України. – 2008. – № 4. – С. 121-133. 

8. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, 

законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

432 с.  

9. Рукавишникова И. В. Метод в системе правового регулирования 

общественных отношений / И. В. Рукавишникова // Правоведение. – 2003. – 

№ 1. – С. 217-222. 

 

ТЕМА 6. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ 

Семінарське заняття № 7 - 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 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 6:  

1. Алексеев С. С. Выражение особенностей предмета советского 

гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды 

гражданских правоотношений и метод  гражданско-правового 

регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики 1925-1989 / С. С. 

Алексеев. – М: Статут, 2001. – С. 7-54. 

2. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право 

України як галузь приватного права / В. Борисова // Вісник Академії 

правових наук України. – 2005. – № 2. – С. 105-116. 

3. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. 

Братусь. – М., 1963. – 197с. 

4. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифферренциация / Н. Д. Егоров. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1988. – 176 с. 

5. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: Вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34.  

6. Малеина М. Н. О предмете гражданского права / М. Н. Малеина // 

Государство и право. – 2001. – №1. – С. 25-31. 

7. Мамутов В. К. До питання про еволюцію цивільного законодавства і 

предмет цивільного права / В. К. Мамутов // Вісник Академії правових наук 

України. – 2008. – № 4. – С. 121-133. 

8. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, 

законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

432 с.  

 

 

 



 

ТЕМА 7. ДОГОВОРИ З ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Семінарське заняття № 8 - 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 

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 7:  

 

1. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: Вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34.  

2. Малеина М. Н. О предмете гражданского права / М. Н. Малеина // 

Государство и право. – 2001. – №1. – С. 25-31. 

3. Мамутов В. К. До питання про еволюцію цивільного законодавства і 

предмет цивільного права / В. К. Мамутов // Вісник Академії правових наук 

України. – 2008. – № 4. – С. 121-133. 

4. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, 

законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

432 с.  

5. Рукавишникова И. В. Метод в системе правового регулирования 

общественных отношений / И. В. Рукавишникова // Правоведение. – 2003. – 

№ 1. – С. 217-222. 



6. Сивий Р. Б. Приватне (цивільне) право в системі права України: 

Монографія / Р. Б. Сивий. – К.: КВІЦ, 2006. – 214 с. 

7. Стефанчук Р. До питання про особисті немайнові відносини як 

структурну складову предмета цивільного права / Р. Стефанчук // Вісник 

Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 136-149. 

8. Толстой Ю. К. Принципы гражданского права / Ю. К. Толстой // 

Правоведение. – 1992. – № 2. – С.49-53.  

9. Шевченко Я. Мiсце цивiльного права в системi права України / Я. 

Шевченко // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 125-138. 

10. Енциклопедiя цивiльного права України / редкол.: Я. М. Шевченко 

(вiдп. ред.) та iн. ; Iнститут держави i права iм. В. М. Корецького НАН 

України. – Київ : Iн Юре, 2009. – 948 с. 

11. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественых отношений / В. Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. –  212 с. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 

ТЕМА 8.   ДОГОВОРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ДОГОВОРИ 

ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ   

Семінарське заняття № 9 - 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 8:  
1. Алексеев С. С. Выражение особенностей предмета советского 

гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды 



гражданских правоотношений и метод  гражданско-правового 

регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики 1925-1989 / С. С. 

Алексеев. – М: Статут, 2001. – С. 7-54. 

2. Борисова В. До чинників, що характеризують цивільне право 

України як галузь приватного права / В. Борисова // Вісник Академії 

правових наук України. – 2005. – № 2. – С. 105-116. 

3. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. 

Братусь. – М., 1963. – 197с. 

4. Егоров Н. Д. Гражданско-правовое регулирование общественных 

отношений: единство и дифферренциация / Н. Д. Егоров. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1988. – 176 с. 

5. Кузнецова О. А. Принципы гражданского права: Вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34.  

6. Малеина М. Н. О предмете гражданского права / М. Н. Малеина // 

Государство и право. – 2001. – №1. – С. 25-31. 

7. Мамутов В. К. До питання про еволюцію цивільного законодавства і 

предмет цивільного права / В. К. Мамутов // Вісник Академії правових наук 

України. – 2008. – № 4. – С. 121-133. 

8. Примак В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, 

законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

432 с.  

9. Рукавишникова И. В. Метод в системе правового регулирования 

общественных отношений / И. В. Рукавишникова // Правоведение. – 2003. – 

№ 1. – С. 217-222. 

10.  Сивий Р. Б. Приватне (цивільне) право в системі права України: 

Монографія / Р. Б. Сивий. – К.: КВІЦ, 2006. – 214 с. 

11. Стефанчук Р. До питання про особисті немайнові відносини як 

структурну складову предмета цивільного права / Р. Стефанчук // Вісник 

Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 136-149. 

12. Толстой Ю. К. Принципы гражданского права / Ю. К. Толстой // 

Правоведение. – 1992. – № 2. – С.49-53.  

13. Шевченко Я. Мiсце цивiльного права в системi права України / Я. 

Шевченко // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 125-138. 

14.  Енциклопедiя цивiльного права України / редкол.: Я. М. Шевченко 

(вiдп. ред.) та iн. ; Iнститут держави i права iм. В. М. Корецького НАН 

України. – Київ : Iн Юре, 2009. – 948 с. 

15. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественых отношений / В. Ф. Яковлев. – Свердловск, 1972. –  212 с. 

 

 

 

 

ТЕМА 9.  ДОГОВОРИ ЗБЕРІГАННЯ. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ 

Семінарське заняття № 10 - 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. 

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 9:  

1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 

Избранные труды по гражданскому праву. – Т.1. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2002. – С.333-361. 

2. Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-

правового регулирования: В кн. Антология Уральской цивилистики. 1925-

1989. - М: Статут, 2001. - С. 54-69. 

3. Беляневич О.А. «Публічний порядок» як оціночна категорія 

договірного права: спроба тлумачення // Вісник господарського судочинства. 

– 2004. – № 1. – С. 331-338. 

4. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. 

Теория и практика оспаривания. – Бератор-Пресс, 2003. – 576 с.  

5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у 

разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. – 

№4.– С.165-167. 

6. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному 

кодексі України // Юридична України. – 2003. – №7. – С. 28-29. 

7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим Цивільним 

кодексом України // Юридична Україна. – 2003. – №10. – С.5-18. 

8. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. – М.: 

Юрлитинформ, 2002. – 176 с. 

9. Сібільов М.М. Загальна характеристика нікчемних правочинів 

(договорів) // Проблеми законності. – Вип. 55. – 2002. – С. 45.  

10. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник 

Господарського судочинства. – 2004. – №2. – С.178-184. 



11. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на 

прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і прав. – 

2002. – №7. – С.29-32. 

12. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів 

(теоретико-практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 

2002. – №8. – С.31-33. 

13. Теньков С. О. Укладення угод між юридичними особами в усній 

формі // Вісник господарського судочинства. – 2003. – №1. – С. 111-113. 

14. Федорчук Д.Е. Новели законодавства щодо підстав визнання 

правочинів недійсними // Юридичний радник. – 2006. – № 3. – С. 97-103.  

15. Фогельсон Ю. Хозяйственная цель сделки // Хозяйство и право. – 

2001. – №2. – С. 83-90. 

 

 

ТЕМА 10. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ. ДОГОВІР КОМІСІЇ. ДОГОВІР 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ. 

Семінарське заняття № 11 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору доручення.  

2. Форма договору доручення. Сторони за договором доручення, їх 

права та обов’язки. Припинення договору доручення.  

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору комісії. Форма 

договору комісії.  

4. Сторони за договором комісії, їх права та обов’язки. Припинення 

договору комісії. Види договору комісії.  

5. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління 

майном.  

6. Сторони за договором управління майном, їх права та обов’язки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
договір доручення, договір комісії, договір управління майном, повірений, 

комісіонер, комітент. 

Рекомендована література до Теми 10:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  



6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

 

ТЕМА 11. ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

Семінарське заняття № 12 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору позики.  

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

3. Кредитні правовідносини. Поняття, предмет та правова 

характеристика кредитного договору.  

4. Сторони за кредитним договором, їх права та обов’язки.  

5. Поняття, предмет та правова характеристика договору банківського 

вкладу.  

6. Сторони за договором банківського вкладу, їх права та обов’язки.  

7. Поняття, предмет та правова характеристика договору банківського 

рахунку.  

8. Сторони за договором банківського рахунку, їх права та обов’язки.  

9. Поняття, предмет та правова характеристика договору факторингу. 

Сторони за договором факторингу, їх права та обов’язки.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
позика позичальник, банк, кредитна система, фінансова установа, 

факторинг, фактор, договори з надання фінансових послуг: кредитний, 

позики, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу. 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  



 

 

 

ТЕМА 12.  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКІВ 

Семінарське заняття № 13 - 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. 

 

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 12: 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

 

ТЕМА 13. ДОГОВОРИ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ВИДИ 



ДОГОВОРІВ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ 

КОНЦЕСІЇ. 

Семінарське заняття № 14 - 2 год.  

План: 

 

1. Поняття, предмет та правова характеристика договору про спільну 

діяльність.  

2. Сторони за договором про спільну діяльність, їх права та обов’язки.  

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору простого 

товариства. Сторони за договором простого товариства, їх права та 

обов’язки.  

4. Види договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності.  

5. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності.  

6. Ліцензійний договір.  

7. Договір про створення на замовлення та використання об’єкта права 

інтелектуальної власності.  

8. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної 

власності.  

9. Авторський договір.  

10. Поняття, предмет, форма та правова характеристика договору 

комерційної концесії. 

11. Сторони за договором комерційної концесії, їх права та 

обов’язки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
договір про спільну діяльність, договір простого товариства, засновницький 

договір. Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення за 

замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, 

договір про передання виключних прав інтелектуальної власності, договір 

комерційної концесії; комерційна концесія, договір комерційної концесії, 

правоволоділець, користувач, субконцесія. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 



4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

ТЕМА 14. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Семінарське заняття № 15 - 2 год.  

План: 

 

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Умови 

обіцянки.  

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами  конкурсу.  

3. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.  

4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та 

життя фізичної особи.  

5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна 

фізичної або юридичної особи.  

6. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну 

фізичної особи або майну юридичної особи. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, конкурс, майнові 

інтереси іншої особи, усунення загрози життю, здоров’ю, майну. 

 

Рекомендована література до Теми 14:  

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  



7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

ТЕМА 15. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ  

      Семінарське заняття № 16 - 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).  

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми 

особами. 

8. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними, обмежено 

дієздатними особами.  

9. Відповідальність за шкоду, заподіяну органами державної влади.  

10. Відповідальність за шкоду, завдану правоохоронними та судовими 

органами.  

11. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної 

особи.  

12. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки.  

13. Суб’єкти відшкодування за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 

небезпеки. Титульний володілець, його ознаки.  

14. Особливості відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом 

підвищеної небезпеки.   

15. Право на відшкодування моральної шкоди. Підстави та вирахування 

розміру моральної шкоди. Набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави. 

 

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

вина, протиправність поведінки, протиправна дія, джерело підвищеної 

небезпеки, моральна шкода. 

Рекомендована література до Теми 15:  

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 



2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 

2003. – № 18-22. – С. 144. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - С. 356. 

4. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. 

Дзери, Н.С.     

5. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 

2004. – 703с.  

6. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонова , Н.О. 

Саніахметова. –К.: Істина .- 2003р.- 776с.  

7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. 

І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5* 

Теоретичні питання, винесені на розгляд до семінарського (практичного) 
заняття з навчальної дисципліни «Цивільне право», засвоєні у повному 
обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та 
вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 
повному обсязі. Під час заняття з навчальної дисципліни «Цивільне право»  
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного цивільного  законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4* 

Теоретичні питання, винесені на розгляд з навчальної дисципліни 
«Цивільне право», засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання з навчальної дисципліни «Цивільне право»,  виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного цивільного  
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3* 

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

2* 

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

1* 

Здобувач вищої освіти, слухач не готовий до заняття, не знає більшої 
частини програмного матеріалу який передбачений навчальним планом з 
навчальної дисципліни «Цивільне право», з труднощами виконує 
завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час 
заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0* Відсутність на занятті 

*Конкретна кількість балів визначається як добуток оцінки і 

коефіцієнту. 

 


