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1. Теми практичних занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. Загальні положення про право власності: поняття, ознаки  

і зміст 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 
1. Поняття власності і права власності.  
2. Власність як економічна, правова та соціальна категорія.  
3. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 
1. Загальна характеристика поняття змісту права власності. 
2. Прааво володіння. 
3. Право користування. 
4. Право розпорядження. 
5. Межі здійснення права власності. 
 

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

напрацьовані під час занять: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин власності; аналізувати юридичні факти, які є підставами 

виникнення та припинення права власності; правильно застосовувати норми 

права до конкретних життєвих ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: договір 

купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір довічного 
утримання; договір найму. 

 

Вирішення задач: 

Задача 1 

Будинок належав на праві спільної часткової власності громадянам К. та 

М. Громадянин К. продав свою частку громадянинові С. Співвласник М. подав 

позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним, тому що К. 

порушив правила про переважне право купівлі-продажу частки співвласниками, 

передбачене ст. 362 ЦК України. Заперечуючи проти позову, К. зазначав, що в 

такому разі він взагалі відмовляється відчужувати свою частку.  

Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 2 
Громадянці Т. на праві приватної власності належало 4/5 будинку, а 1/5 

належала громадянинові С. За договором міни громадянка Т. передала 

громадянинові К. свою частину. Громадянин С. звернувся з позовом до суду 

про визнання договору міни недійсним, враховуючи своє переважне право 

придбання частки у праві спільної власності згідно зі ст. 362 ЦК України. 

Як слід вирішити справу? 

 



 

Задача 3 

Після смерті батьків до їх 3-х повнолітніх дітей, які проживали окремо, 

перейшов у спадок житловий будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців 

бажає продати будинок, а виручену суму розподілити між собою, один із 

спадкоємців згоди на продаж будинку не дає і заявив, що бажає 

використовувати свою частку в будинку для проживання. 

       Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не було, двоє з них 

пред'явили позов до спадкоємця, який заперечував проти продажу, про 

зобов'язання його не чинити перешкод в продажі. Вирішіть спір 

 

Задача 4 

Між власниками земельних ділянок, що межують одна з одною виникнув 

спір щодо того, хто має право на збір плодів фруктових дерев, корні яких 

знаходяться на одній ділянці, а гілки з плодами схиляються на іншу ділянку. 

Власник ділянки на якій ростуть дерева, наполягав на тому, що право збору 

плодів належить йому, оскільки саме коріння забезпечує життя дерева. Власник 

сусідньої ділянки вважав, що його влада поширюється не тільки на поверхню 

земельної ділянки, а й на все інше, що знаходиться над цією поверхнею. До того 

ж плоди зріють саме завдяки сонячному промінню, що падають на його ділянку і 

він як власник не зобов'язаний впускати сусіда на свою ділянку для збору 

фруктів. 

Як вирішити спір сусідів? Обґрунтуйте свою точку зору. 

 

Задача 5 
Користувачі земельних ділянок, що розташовані поруч (пан Василь та пан 

Іван) приватизували їх. Після цього власник однієї земельної ділянки - пан 

Василь заборонив сусіду - пану Івану використовувати його земельну ділянку з 

метою проходу або проїзду. В свою чергу пан Іван закрив сусіду підхід до 

криниці, якою до приватизації вони користувалися сумісно. Свої дії сусіди 

обґрунтовували тим, що після набуття права власності вони мають право за 

власним бажанням володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном і 

можуть не допускати сусідів на свої земельні ділянки. 

При розгляді спору у відділі земельних ресурсів та землеустрою було 

встановлено, що доступ на ділянку пана Івана минувши ділянку пана Василя 

суттєво ускладнюється. В той же час спроба забезпечити криницями обидві 

ділянки була безрезультатною, бо не дивлячись на буріння свердловин, вода не 

пішла. 

Як можна вирішити означений спір? Обґрунтуйте свою точку зору з 

посиланням на чинне законодавство. 

 

Задача 6 

Громадянка Р. знайшла на зупинці трамвая мобільний телефон. Вона 

залишила на зупинці оголошення про знахідку, але власник не з’явився. Через 

рік їй зателефонував громадянин М., який вимагав повернути йому втрачений 



телефон. Громадянка. Р. відмовилася це зробити, оскільки вважала телефон 

своєю власністю і підключилася на контракт для використання його за 

призначенням.  

    Як може захистити свої права гр. М.? Чи може бути його позов 

задоволений? Хто буде визнаватися власником? 

 

 

Задача 7 

К. звернулася в суд з позовом до Н. про повернення належного їй 

годинника. Позивачка посилалася на те, що Н. знайшов загублений нею 

годинник і відмовляється його повернути. Відповідач не визнавав позову, 

категорично заперечуючи факт знахідки. 

Яким може бути рішення суду? Дайте правову оцінку ситуації. Чи 

зміниться рішення суду, якщо: 

а) Н. купив годинник у комісійному магазині; 

б) годинник був подарований Н. його товаришем; 

в) К. здала годинник у ремонтну майстерню і не забрала його. Ремонтна 

майстерня через півроку реалізувала годинник через комісійний магазин? 

 

Задача 8 

С., майно якої було конфісковано згідно з вироком суду, звернулася з 

позовом в інтересах своєї неповнолітньої дочки про звільнення з-під арешту 

належних їй золотих виробів, подарованих бабусею, а також грошових сум, 

накопичених за рахунок отриманих на дочку аліментів. Суд відмовив С. у 

прийнятті заяви на тій підставі, що зазначені кошти одержані за рахунок 

доходів С. 

Вирішіть справу. Проаналізуйте постанову пленуму Верховного Суду 

України «Про судову практику в справах про виключення майна з опису». 

 

Задача 9 

По відношенню до громадянина Горіна порушена кримінальна справа за 

обвинуваченням у шахрайстві. Своїми діями він заподіяв збитків на суму 

більше як 32 тис. грн., який не відшкодований. Постановою слідчого від 10 

квітня 1997 року на майно Горіна, яке знаходилось у нежитлових приміщеннях, 

накладений арешт. Приміщення опечатані, і в документи про державну 

реєстрацію внесений запис про накладення на дані приміщення арешту.ЗАТ 

„Атлет” звернулось з позовом до УМВС МВС в Івано-Франківській області про 

звільнення майна з під арешту і про зобов’язання не чинити перешкод у 

здійсненні права власності.На обґрунтування позовних вимог позивач 

посилається на те, що у лютому 1996 року між концерном „Горін” та ЗАТ 

„Атлет” був укладений договір купівлі-продажу вказаних приміщень. 10 червня 

1996 року нежитлові приміщення зареєстровані за ЗАТ „Атлет” і внесені в його 

установчий капітал. У постанові слідчого про накладення на майно арешту 

вказується, що фактичним власником нежитлових приміщень продовжує 

залишатись Горін. У них зберігається приховане від слідчих органів та 



цивільних позивачів майно, придбане Горіним злочинним шляхом. Вирішіть 

справу. 

Задача 10 

Громадянин Анокін у січні 2004 року подарував автомобіль «Мерседес» 

громадянину Фокіну. Фокін видав 20.03.2004 року довіреність на право 

користування і розпорядження автомобілем Хоменку, який в свою чергу, продав 

у квітні 2004 року автомобіль Петренку, який внаслідок ДТП через місяць після 

придбання автомобілю суттєво його пошкодив. Дізнавшись про дарування 

автомобілю «Мерседес» дружина Анокіна звернулася у липні з позовом до свого 

чоловіка Анокіна, з яким 6 місяців не проживала разом, але перебувала з ним у 

зареєстрованому шлюбі, про визнання договору недійсним. 

Через деякий час з'ясувалось що автомобіль був викрадений в Германії і 

перебуває на обліку як викрадений транспортний засіб. 

Які правові наслідки для сторін наступлять у зв'язку з зазначеними 

обставинами? Яке рішення повинен прийняти суд? Чи буде власник нести 

відповідальність? 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 

1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.13, 1.3.21, 1.3.22, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 

1.3.31, 1.3.33, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.5, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.7, 

4.8, 4.18, 4.19, 4.24, 4.25, 4.39, 4.44, 4.49 

 

ТЕМА 2. Способи набуття  права власності 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Способи набуття права власності: класифікація та критерії розмежування. 

2. Загальна характеристика первісних способів набуття права власності. 

3. Виникнення права власності за первісними способами  набуття права 

власності. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика похідних способів набуття права власності. 

2. Виникнення права власності за похідними способами  набуття права 

власності. 

3. Приватизація як похідний спосіб  набуття права власності. 
 

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

напрацьовані під час занять: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання способів набуття права власності; аналізувати юридичні факти, які 

є підставами набуття права власності; правильно застосовувати норми права до 

конкретних життєвих ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: договір 

купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір довічного 
утримання, заповіт, заява про прийняття спадщини; заява про визнання права 

http://www.zonazakona.com.ua/pravo-vlasnosti/631-pozovna-zayava-pro-vyznannya-prava-vlasnosti-na-nedobudovu-obyekt-nezavershenyy-budivnytstvom.html


власності на об’єкт незавершеного будівництва; позовна заява про визнання 
права власності та зобов’язання зареєструвати право власності; позовна заява 
про визнання права власності на самочинно збудований житловий будинок; 
позовна заява про визнання права власності та про зобов’язання вчинити дію 
(перепланування квартири); позовна заява про визнання нерухомого майна та 
земельної ділянки особистою приватною власністю; позовна заява про 
визнання права власності на майновий пай; позовна заява про визнання права 
власності на квартиру; позовна заява про визнання права власності на частину 
квартири; позовна заява про визнання права власності в порядку спадкування за 
законом; позовна заява про визнання права власності на спадкове майно. 

 

Вирішення задач: 

Задача 1 
Художник Маляренко, відпочиваючи в Будинку творчості, намалював 

картину, на якій зображено зимовий пейзаж. При цьому для малювання він 

використав полотно і фарби, що належали художнику Савченко, який на декілька 

днів по своїх справах виїхав з Будинку творчості. Дізнавшись, що на картину 

пішли його полотно та фарби він звернувся до Маляренка з вимогою передати 

картину йому. При цьому він пояснив, що давно мріяв мати в своїй колекції 

картину Маляренко - відомого пейзажиста і не хоче випускати щасливий 

випадок. За думкою Савченка, картина особливо удалася Маляренко, оскільки на 

неї витрачені фарби, які Савченко привіз з Італії і які були створені за рецептами 

старовинних майстрів. Працю Маляренка з написання картини Савченко згоден 

оплатити. 

Маляренко з цим не погодився і в свою чергу погодився оплатити Савченко 

вартість полотна та фарб. Використання чужого полотна та фарб Маляренко 

пояснив тим, що приїхав у Будинок творчості «з порожніми руками». Однак 

побачивши гарний зимовий пейзаж, він відчув творче натхнення і не утримався 

від спокуси намалювати картину. Оскільки Маляренко і Савченко домовитись між 

собою не змогли, вони звернулися до суду. 

Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте свою точку зору. 

 

Задача 2 
При затриманні злочинної групи відділом боротьби з організованою 

злочинністю був вилучений легковий автомобіль «Вольво», на якому злочинці 

під'їхали до місця скоєння злочину. Довіреність на керування автомобілем з 

правом розпорядження була видана одному із злочинців. В ході перевірки було 

встановлено, що довіреність є підробленою, тому що видана від імені особи, якій 

автомобіль ніколи не належав і за якою в ДАІ ніколи не був зареєстрований. Ні 

місця проживання, ні місця знаходження цієї особи визначити не вдалося. До 

того ж номер двигуна та шасі автомобіля виявилися перебитими. 

Постановою слідчих органів автомобіль «Вольво» був визнаний 

безхазяйним, після чого переданий у комісійний магазин для реалізації і був 

придбаний одним із співробітників УВС. 
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Дайте правову оцінку означеній ситуації. Чи можна визнати автомобіль 

«Вольво» безхазяйним майном і чому? У кого і в якому порядку виникає право 

власності на безхазяйне майно? 

 

Задача 3 

Пані Чумаченко протягом тривалого часу володіла житловим будинком: 

проживала в ньому, частину приміщень здавала дачникам при цьому сплачувала 

податки та страхові збори. При оформленні спадкових прав після смерті пані 

Чумаченко в 2010 році, з'ясувалося, що власником будинку значиться інша 

людина, в якої пані Чумаченко після Великої вітчизняної війни купила будинок 

згідно правочину, що був укладений у неналежній формі. На цій підставі 

державний орган реєстрації прав на нерухоме майно відмовив спадкоємцям у 

видачі довідки про приналежність будинку пані Чумаченко, а нотаріус відмовив 

їм у видачі свідоцтва про право власності на спадщину. 

Спадкоємці ж доказували, що навіть якщо право власності на будинок 

свого часу і не було належним чином оформлено, пані Чумаченко могла стати 

власником будинку на підставі набувальної давності, і тому будинок в порядку 

спадкування повинен перейти до них. 

Вирішить означений спір. Чи зміниться ситуація, якщо пані Чумаченко 

померла в 2000 році? 

 

Задача 4 

До українського посольства у Франції звернувся французький 

громадянин Степанів. Він заявив, що до революції його батьку в Україні 

належала фабрика, яка була націоналізована за контрреволюційний саботаж. 

Батько Степанова до кримінальної відповідальності, однак, не притягався. 

Йому вдалось виїхати до Франції, де Степанів і народився. Батько після 

революції закопав на території фабрики золоті монети, помістивши їх до ящика, 

який не піддається корозії. Батько помер. Степанів пред’явив документи, які 

підтверджують, що фабрика дійсно належала його батьку. Він також сказав, що 

володіє планом, згідно якого може бути знайденим ящик із золотими 

монетами.Як єдиний спадкоємець Степанів вимагав повернення фабрики або ж 

виплати йому компенсації. Крім того, він заявив, що готовий вказати місце, де 

сховані монети при умові передачі йому половини монет. Яку відповідь 

потрібно йому надати. 

Задача 5 

Пан Іванов у 2011 році розпочав будівництво будинку. Його знайомий 

Поліщук, який мав великий досвід в галузі будівництва, запропонував свою 

допомогу у будівництві будинку Іванову. У серпні 2012 р. будинок був зданий в 

експлуатацію та зареєстрований на ім'я Іванова. Поліщук, дізнавшись про 

реєстрацію будинку, звернувся до суду з вимогою про визнання за ним права 

власності на будинок, мотивуючи це тим, що він своєю працею, досвідом та 

знаннями брав участь у будівництві, витратив майже рік своєї праці на зведення 

будівлі. Іванов позов не визнав, але не заперечував, що Поліщук брав участь 



своєю працею у будівництві його будинку. Іванов, обґрунтовуючи свою позицію, 

зазначив, що він на своє ім'я отримав земельну ділянку для будівництва будинку, 

дозвіл на будівництво, підготував інші документи, за власні кошти закупив 

будівельні матеріали, також власною працею будував будинок. Він також 

підкреслив, що між ним та Поліщуком не було домовленості про будівництво 

будинку як спільного. Іванов був готовий тільки компенсувати витрати, які 

зробив Поліщук, відшкодувавши витрачені ним час та зусилля. 

Яким має бути рішення суду? Яким може бути рішення суду, якщо б було 

встановлено, що Поліщук отримував від Іванова винагороду у будь-якій формі? 

 

Задача 6 

Пан Іванський купив у пана Хвостова холодильник. Покупну ціну було 

сплачено при укладені договору, але сторони домовились, що покупець забере 

холодильник через тиждень. 

Через декілька днів пан Іванський довідався, що пана Хвостова 

притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку, а майно його - описане 

за постановою слідчого. Тоді він звернувся до суду з позовом про вилучення 

холодильника з опису, посилаючись на те, що останній є його власністю, як річ, 

що придбана за договором купівлі-продажу. 

Як вирішити справу? 

 

Задача 7 

Члени сільських господарств, що розташовані у сусідніх селах, - 

Максутова та Мильнікова – уклали договір про продаж корови. Гроші за корову 

Максутова отримала повністю. Оскільки Мильнікова не заготовила для корови 

корм, жінки домовились, що корова залишиться у Максутової і в травні місяці, 

не пізніше 20-го числа, буде доставлена продавцем покупцю. У травні 

Максутова тяжко захворіла і змогла відправитись з коровою у сусіднє село 

тільки в перших числах червня. Переганяючи корову через місток, Максутова 

посковзнулась і впала разом з коровою у річку. Максутова та корова померли. 

Мильнікова вимагала від членів сільського господарства, в яке входила 

Максутова, повернення коштів, виплачених за корову. Члени сільського 

господарства з цим не погодились і, в свою чергу, почали вимагати від 

Мильнікової відшкодування витрат на прокорм корови. Вирішіть справу. 

Задача 8 

Чернишов купив у Колесова легковий автомобіль „Жигулі”, посвідчивши 

цей договір у нотаріуса. Через декілька днів після цього Колесов самовільно 

забрав автомобіль і відмовився повернути його до тих пір, доки Чернишов 

додатково не виплатить йому, Колосову, 30 000 грн. Чернишов звернувся до 

суду з позовом до Колесова, вимагаючи повернення машини. Суд в позові 

відмовив, посилаючись на те, що Чернишов не встиг зареєструвати машину в 

УМВС на своє ім’я, а тому право власності на неї у Чернишова не виникло. 

Правочин між Чернишовим та Колосовим повинен вважатись таким, що не 

відбувся. Вирішіть справу. 



Задача 9 

Ніколаєв, власник невеликого будівництва, довший час був відсутнім, 

тому забив вікна та двері. Районна адміністрація розпорядилась відкрити 

будинок. Після складення акту про руйнування будинку на 75% земельна 

ділянка, на якій знаходився будинок, був відведений під будівництво 

Костянтинову. Будинок Ніколаєва був безоплатно переданий Костянтинову як 

будівельний матеріал.Костянтинів протягом літнього будівельного сезону 

повністю відновив будинок, перепланував і капітально відремонтував 

його.Осінню до попереднього місця проживання повернувся Ніколаєв, який 

вимагав від Костянтинова передання йому будинку. Костянтинів запропонував 

Ніколаєву звернутись до районної адміністрації, яка визнала претензію 

Ніколаєва необґрунтованою, посилаючись на його довготривалу відсутність. В 

якому порядку і як повинна буди вирішена дана справа? 

Задача 10 

Сидоров протягом довготривалого часу володів жилим будинком: 

проживав в ньому, частину приміщення здавав дачникам, сплачував податки із 

будівлі і страхові внески. При оформленні спадкових прав після смерті 

Сидорова, яка наступила в 1992 році, з’ясувалось, що власником будинку є 

інший громадянин, у якого Сидоров після війни купив будинок згідно 

договору, що оформлений неналежним чином. На цій основі бюро реєстрації 

договорів із нерухомістю відмовилось видати спадкоємцям довідку про 

належність будинку Сидорову, а нотаріус відмовився видати їм свідоцтво про 

право на спадщину. Спадкоємці доводили, що навіть якщо право власності на 

будинок у свій час і не було оформлено, Сидоров міг стати власником цього 

будинку в силу набувальної давності, а тому будинок у порядку спадкування 

повинен перейти до них. При вирішенні суперечки виникло питання: чи 

пройшов строк набувальної давності чи ні? Які умови є необхідними для 

набуття права власності за давністю володіння? 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.21, 1.3.24, 1.3.29, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.36, 

1.3.38, 1.4.1, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.11, 4.13, 4.17, 4.20, 4.27, 4.28, 

4.32, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.45, 4.46, 4.50. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 3. Способи припинення права власності 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика підстав припинення права власності. 

2. Підстави припинення права власності з волі власника. 



3. Характеристика окремих підстав припинення права власності з волі 

власника. 

4. Загальна характеристика підстав припинення права власності незалежно 

від волі власника. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 
1. Примусове відчуження земельних ділянок приватної власності, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності, викуп пам’яток історії та культури. 

2. Відчуження власником свого майна, відмова власник від права власності, 

припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій 

особі. 

3. Знищення майна, звернення стягнення на майно за зобов’язанням 

власника. 

4. Реквізиція та конфіскація, припинення юридичної особи чи смерть 

власника. 
 

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

напрацьовані під час занять: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин припинення права власності; аналізувати юридичні 

факти, які є підставами припинення права власності; правильно застосовувати 

норми права до конкретних життєвих ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: договір 

купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір довічного 
утримання, договір ренти, позовна заява про припинення права особи на частку 
у спільному майні, позовна заява про поділ спільного майна подружжя; позовна 
заява про припинення права особи на частку у спільному майні; позовна заява 
про виділення в натурі частки із спільної часткової власності. 

 

Вирішення задач: 

Задача 1 

Влітку 2012 року гр. Попов перебуваючи у відпустці в Криму під час 

пожежі, що сталася в готелі де він проживав, загубив золотий годинник. 

Оглянувши поверхньо приміщення після пожежі, гр. Попов годинника не 

знайшов. Через рік свій годинник він побачив на руці невідомого громадянина, 

який пояснив, що знайшов його на місці пожежі.  

Хто є власником даного годинника? Чи припинилося б право власності на 

цю річ у гр. Попова якби з’ясувалося, що останній навіть не намагався знайти 

годинник? 

 

Задача 2 
У зв’язку з епідемією пташиного грипу, що виникла у місці, місцева 

адміністрація прийняла рішення про вилучення автотранспорту у гр-н Перова, 

Самолова та Василишина для перевезення хворих до лікарень інших населених 
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пунктів. У гр. Перова автомобіль був відчужений з переднім відшкодуванням 

його вартості, але сам гр. Перов вважав, що сплатили йому дуже низьку ціну. 

Гр. Самолов дуже заперечував проти такого відчуження, але автомобіль був 

вилучений у примусовому порядку й до того ж місцеві органи влади не 

сплатили одразу за вилучене майно, а пояснивши все об’єктивними причинами 

пообіцяли зробити це через місяць. В якості попереднього відшкодування 

вартості автомобіля гр. Василишина виступив інший автомобіль (не 

призначений для перевезення людей), отримати у власність який зажадав сам 

гр. Василишин. 

Чи правомірні дії органів місцевої влади? Чи є можливість у попередніх 

власників захистити свої права та інтереси?  

 

Задача 3 

Гр. Мельничук у спадок отримала від своєї матері пам’ятку історії - 

стародавню ікону із зображенням Святої Трійці. Через деякий час з’ясувалося, 

що гр. Мельничук стала зловживати спиртними напоями. У її помешкання (де 

на стіні висіла ікона) мали доступ досить багато осіб з кримінальним минулим, 

там неодноразово влаштовувалися п’яні бійки. 

Чи є потреба в такій ситуації забезпечувати державним органам 

збереження пам’ятки історії? На якій підставі і в якому порядку можна 

вилучити дану ікону із володіння гр. Мельничук? 

 

Задача 4 

Гр. Радченко подарував своєму другові шкіряний гаманець. А через 

декілька місяців зажадав отримати його назад, мотивуючи це тим, що ніякого 

документа підтверджуючого перехід права власності вони не складали, отже і 

власником залишається сам гр. Радченко.  

Чи він правий? 

 

Задача 5 
Під час бурі з даху будинку гр. Коваленко зірвало телевізійну антену і 

закинуло у двір іншого мешканця цього ж села гр. Петрухина. Останній же 

почекавши декілька днів і попитавши деяких мешканців села про можливого 

власника цієї антени, вирішив почепити її собі на дах. Через 5 років 

гр. Коваленко заявив гр. Петрухину про своє право власності на цю антену. 

Однак останній пояснив, що він ніколи не приховував свого володіння і 

гр. Коваленко через 5 років втратив своє право власності на дану річ. 

Хто правий в даній ситуації? 

 

Задача 6 
До фермерського господарства Гуркова прибилась корова. Оскільки 

корову не було чим годувати, фермер забив корову, м’ясо продав на ринку, а 

шкуру передав на шкіряний завод в обмін на вироби із шкіри. Через два місяці 

виявився власник корови.  



До кого і які вимоги він може пред’явити? 

 

Задача 7 

Симонова у 1997 році пред’явив до адміністрації Шевченківського 

району м. Києва позов про визнання права власності на земельну ділянку, яка, 

на думку позивача, була придбана нею у власність в силу набувальної давності. 

Для обґрунтування позовних вимог позивачка посилалась на те, що земельною 

ділянкою із 1970 року володіла її мати, а з 1981 року ділянку разом з чоловіком 

обробляє сама позивачка. Районний суд виніс рішення про відмову у позові із 

наступних міркувань. По-перше, глава ЦК України, яка  передбачає право 

власності та інші речові права на землю, до цього часу не введена в дію, а потім 

набувальна давність не може виступати як спосіб набуття права власності на 

земельну ділянку. По-друге, земельна ділянка ні позивачці, ані її матері у 

встановленому законом порядку не відведений. По-третє, за давністю володіння 

взагалі не можна придбати майно, яке знаходиться у державній чи комунальній 

власності. 

Чи правильним є рішення суду? Які докази можуть бути наведені 

позивачкою у апеляційній скарзі? 

Задача 8 

Пан Тарасов був власником квартири. В січні 2006 року він зник безвісті. 

Через 3 роки (в січні 2009 року) у судовому порядку він був оголошений 

померлим. В нотаріальній конторі був заповіт, який залишив пан Тарасов, в 

якому він заповідав квартиру своєму племіннику Івану Петрову. Через 6 місяців 

після набрання законної сили рішенням суду про оголошення пана Тарасова 

померлим, Івану Петрову було видано свідоцтво про право на спадщину на 

означену квартиру. Через деякий час (у листопаді 2009 року) Іван Петров продав 

квартиру пані Іванчук. В червні 2010 року пан Тарасов, який раніше був 

оголошений померлим, з'явився і став вимагати від пані Іванчук повернення 

йому квартири. Пані Іванчук відмовилася повернути пану Тарасову квартиру, 

придбану у Івана Петрова. 

Визначте підстави і час виникнення права приватної власності на 

квартиру у Івана Петрова і пані Іванчук, та підстави і час припинення права 

приватної власності на квартиру у пана Тарасова. 

Дайте правову оцінку діям усіх названих вище осіб.  

 

Задача 9 

Скульптор Андрєєв давно хотів встановити скульптурний портрет на 

могилі своєї матері, але не міг дістати для цього необхідний мармур. Сторож 

кладовища згідно домовленості із Андрєєвим підшукав йому за плату 

необхідний мармур, знявши його із однієї з закинутих могил. Документи про те, 

хто похований в цій могилі, в період війни виявились втраченими, і її протягом 



багатьох років ніхто не відвідував. Андрєєв вирізав із мармуру портрет своєї 

матері і встановив його на могилі. Дізнавшись про це, прокурор пред’явив до 

Андрєєва позов про стягнення у дохід держави вартість використаного мармуру 

згідно ринкових розцінок. До сторожа був пред’явлений позов про стягнення в 

дохід держави суми, отриманої від Андрєєва.  

Вирішіть справу. 

Задача 10 

12 березня 2012 року пані Колєйчікова звернулася в суд із позовом до 

Рубльова про витребування майна з чужого незаконного володіння. Позивачка 

зазначала, що з 16 жовтня 1993 року по 18 січня 2011 року перебувала з 

Рубльовим у зареєстрованому шлюбі. У цей період вона одержала за договором 

дарування холодильник «Nord», пральну машину «Zanussi» і газову плиту 

«Ariston». Крім того, її особистими речами є шкіряна жіноча куртка, норкова 

шапка та золоті сережки. Оскільки відповідач не повертає їй це майно, 

позивачка просила задовольнити її вимоги. Вона зазначила також те, що згідно з 

рішенням суду від 14 грудня 2010 р. про поділ майна подружжя, холодильник, 

пральна машина, газова плита, належність яких позивачці підтверджено 

договором дарування, а також шкіряна жіноча куртка, норкова шапка, золоті 

сережки є її особистим майном і поділу не підлягають. При цьому питання про 

витребування майна із чужого незаконного володіння суд не вирішував.  

Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.13, 1.3.20, 1.3.24, 1.3.29, 1.3.31, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.35, 1.3.36, 1.3.37, 

1.3.38, 1.3.39, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 

4.13, 4.17, 4.20, 4.26, 4.33. 

 

ТЕМА 4. Особливості набуття та здійснення права власності на окремі 

види майна 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Право власності на земельну ділянку. 

2. Право власності на житло.  

3. Підстави виникнення та припинення права власності на житло. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 
1. Особливості правового режиму публічних форм власності. 

2. Право власності на зброю, боєприпаси, бойову і спеціальну військову 

техніку, ракетно-космічні комплекси, вибухові речовини й засоби вибуху, 

бойові отруйні речовини, наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні 

лікарські засоби, протиградові установки, державні еталони одиниць фізичних 



величин, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, об'єкти, 

що перебувають на державному обліку як пам'ятки історії та культури, 

радіоактивні речовини. 
 

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

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин набуття та здійснення права власності на окремі види 

майна; аналізувати юридичні факти, які є підставами набуття та здійснення 

права власності на окремі види майна; правильно застосовувати норми права до 

конкретних життєвих ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: договір 

купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір довічного 
утримання, договір найму житла, договір оренди земельної ділянки. 

 

Вирішення задач: 

Задача 1  

Державне підприємство, яке мало житловий фонд, перетворено у 

акціонерне товариство. Житлово-експлуатаційна організація району 

відмовилась прийняти житловий фонд на свій баланс, оскільки будинки 

потребують капітального ремонту, а засобів на його проведення нема ні у 

районної адміністрації, ні у акціонерного товариства.Виникло питання: кому і в 

якому порядку можуть бути передані будинки із тим, щоб не позбавляти 

громадян права на приватизацію зайнятих ними житлових приміщень?  

Дайте необхідну консультацію. 

Задача 2 

Акціонерне товариство „Хлібороб” закупило у радгосп 5 т сім’яної 

картоплі, повністю за неї розрахувавшись. Оскільки закупка картоплі 

відбувалось зимою, сторони домовились до весни залишити картоплю у 

радгоспі, з тим, щоб не обморозити сім’яний матеріал при транспортуванні. 

Весною, однак, внаслідок небувалого в даних місцях паводку склад, склад, в 

якому зберігався сім’яна картопля, в тому числі і закуплений АТ, був 

затоплений водою, і картопля стала непридатною для садіння.АТ вимагало від 

радгоспу або повернути за картоплю гроші згідно ринкових цін на день 

виплати, або ж виділити для садіння таку ж кількість картоплі того ж таки 

сорту. Радгосп обидві ці вимоги відхилив, припускаючи, що куплена картопля 

була залишена йому на зберігання, а тому ризик псування картоплі повинен 

нести покупець. Не може радгосп виділити АТ для садіння і іншу картоплю, 

так-як в результаті знищення картоплі він сам залишився без сім’яного 

матеріалу і вимушений буде отримати картоплю із державних резервів. До того 

ж навіть якщо б і радгосп зміг отримати для АТ додаткову кількість картоплі, 

то оплатити її повинне було б АТ. Оскільки сторони до спільної згоди не 

дійшли, справу було передано до господарського суду.  



Як вирішити справу? 

 

 

Задача 3  

У шістдесятих роках Одеській обласній раді профспілок був переданий 

Міністерством охорони здоров’я клінічний санаторій, який знаходився у 

передмісті Одеси. Передача будівлі санаторію, медичного обладнання та 

іншого майна була проведена безоплатно із балансу на баланс. Санаторій 

знаходився у віданні Одеського територіального управління курортами 

профспілок і використовувався для лікування хворих. Після розпаду єдиної 

системи профспілок санаторій був переданий Федерації профспілок Одеси та 

Одеської області як правонаступнику Одесоблпрофспілка. Через відсутність 

засобів санаторій був закритий, а його будівля для поповнення профспілкового 

бюджету передано в оренду іноземній фірмі, термін оренди визначений у 49 

років. Іноземна фірма виплатила Федерації профспілок орендну плату за 12 

років вперед. Через п’ять років після здачі будівлі в оренду ВУММ пред’явив 

до Федерації профспілок та іноземної фірми позов про передачу будівлі 

санаторію ВУММ, оскільки договір оренди є нікчемним, як такий, що 

суперечить закону. Для обґрунтування позову ВУММ вказав на те, що 

санаторій був переданий профспілкам не у власність, а тільки у безоплатне 

користування. Споруда санаторію і надалі знаходиться у власності Одеси, а 

тому Федерація профспілок не могла здати в оренду буз згоди ВУММ. 

Заперечуючи проти позову, Федерація профспілок вказала на те, що навіть 

якщо передача санаторію і не була належним чином оформлена, санаторій 

перейшов у власність профспілок за давністю володіння. Іноземна фірма також 

заперечувала проти позову, так-як не припускала, що Федерація профспілок не 

може здати будівлю в оренду. Договір оренди укладений на 49 років. До того ж 

орендна плата внесена за 12 років на перед, а фірма користувалась будівлею 

тільки 5 років. Вирішіть справу. 

Задача 4 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Укравтотранссервіс” 

звернулось до господарського суду з позовом до відідлу з управління міським 

майном (ВУКМ), ЗАТ „Автосправа”, Комітету із земельних ресурсів і 

землевпорядкуванню і Фонду майна про визнання недійсним плану 

приватизації орендованого підприємства „Автосправа”, затвердженого ВУММ; 

договору викупу орендованого майна, укладеного між Фондом майна і ЗАТ 

„Автосправа”; свідоцтва про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, 

виданого Комітетом із земельних ресурсів і землевпорядкування ЗАТ 

„Автосправа”. У обґрунтуванні позовних вимог позивач посилався на те, що 

майно, приватизоване ЗАТ”Автосправа”, не було ні державною, ані 

комунальною власністю, воно належало попередньому власнику позивача – 



асоціації „Укравтотранссервіс”. Згідно договору з асоціацією майно 

знаходилось в оренді у орендного підприємства „Автосправа”, 

правонаступником якого є ЗАТ „Автосправа”. ВУММ, ЗАТ „Автосправа” і 

Фонд майна, заперечуючи проти позову, вказували на те, що асоціація не є 

державною організацією. Майно, яке належить до державної власності, було 

безоплатно передане нею не у власність, а для здачі в оренду організації 

орендарів, яка реорганізована у орендне підприємство „Автосправа”. Тому 

ВУММ міг включити майно, яке здане в оренду, в план приватизації орендного 

підприємства.Комітет із земельних ресурсів і землевпорядкуванню просить 

припинити справу в частині визнання недійсним свідчення про реєстрацію прав 

на нерухомість. При цьому Комітет посилається на те, що свідоцтво про 

реєстрацію прав на нерухомість засвідчує факт належності прав на майно 

конкретній особі і не є тим рішенням публічного органу, який у відповідності із 

162 КАС України може бути визнаний судом нечинним. Як вирішити справу? 

Задача 5  

Акціонерне товариство „Львівенерго” пред’явило позов до державного 

підприємства залізничного транспорту про виселення підприємства з 

приміщення локомотивного депо. В обгрунтування позовних вимог, позивач 

посилався на те, що будівництво депо проводилось за рахунок засобів, що 

виділялись Міністерством енергетики, а після закінчення будівництва депо 

було поставлено на баланс ТЕС –підрозділ позивача. На даний час депо 

включений до установчого капіталу акціонерного товариства „Львівенерго” і є 

його власністю. Заперечуючи проти позову, відповідач вказав на те, що 

будівництво локомотивного депо і залізничних шляхів здійснювалось за 

рахунок централізованих капітальних вкладів, залізничні шляхи із спорудами (в 

тому числі депо) підлягали передачі підприємствам, підвідомчим Міністерстві 

транспорту, причому передача проводилась безоплатно. Спірне майно 

відповідач вважає на своєму балансі і несе витрати на його утримання, депо 

використовується для ремонту рухомого складу, який здійснює перевезення 

вантажу для ТЕС і інших одержувачів. Відповідач фактично користується 

майном як своїм власним. Та обставина, що передача депо підприємству 

залізничного транспорту у встановленому порядку за вини сторони, яка 

передавала, здійснена не була не може слугувати підставою для включення 

депо в план приватизації позивача, оскільки цим порушується право 

господарського відання підприємства на закріплене за ним майно, яке є 

державною власністю.Вирішіть справу. 

Задача 6 

Між орендодавцем – ЗАТ „Стеквар” і орендарем – ТзОВ „Поліформс” у 

1993 році був укладений строком на 49 років договір оренди не житлових 

приміщень і земельної ділянки з наступним викупом. У 1995 році сторони 

уклали договір купівлі-продажу вказаних приміщень. Продавець ЗАТ 

„Стеквар” прийняв на себе обов’язок передати приміщення у власність покупця 

ТзОВ „Поліформс” до 1-го лютого 1995 року. Оскільки цього обов’язку 



продавець не виконав, покупець пред’явив до нього позов про примусове 

виконання обов’язків згідно договору.У свою чергу продавець пред’явив до 

покупця зустрічний позов про визнання недійсною згоди про продаж 

нерухомості. При цьому продавець посилається на те, що вартість не житлових 

приміщень складає 11,2% вартості активів товариства. У відповідності до 

статуту ЗАТ „Стеквар” прийняті рішення про відчуження майна товариства, 

якщо вартість майна, яке складає предмет правочину, перевищує 10% активів 

товариства, відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 

Генеральний директор акціонерного товариства не був уповноважений 

загальними зборами на вчинення правочину. На цій підставі ЗАТ „Стеквар” 

просить визнати згоду на продаж нерухомості недійсною. Вирішіть справу. Чи 

зміниться рішення, якщо друга сторона, ТзОВ „Поліформс”, знала про те, що 

для вчинення правочину вимагається рішення загальних зборів акціонерів? чи 

зберігає юридичну силу договір оренди не житлових приміщень із правом їх 

наступного викупу? 

Задача 7  

Згідно договору фінансової оренди (договору лізингу) орендар закупив 

для орендаря у продавця обладнання, яке було передане орендатору згідно акту 

прийому-передачі. У зв'язку з виникнувши на підприємстві орендатора через 

невстановлені причини пожежі обладнання стало непридатним і не підлягає 

відновленню. Хто понесе майнові наслідки знищення обладнання? 

 Задача 8 

 Актриса театру зберігала у банку дорогоцінності, які були нею 

отримання під час бенефісів і подаровані прихильниками її таланту. Під час 

революції банківський сейф був зламаний, а дорогоцінності, як зазначається в 

банківських документах, реалізовані для закупки продовольчих товарів для 

голодуючих. У спадкоємців актриси зберігся опис дорогоцінностей і вказана їх 

вартість у золотих гривнях на момент здачі до банку.Спадкоємці звернулись до 

Міністерства фінансів України із вимогою відшкодувати їм вартість 

дорогоцінностей в вільноконвертованій валюті. Вирішіть справу. 

Задача 9 

Член житлово-будівельного кооперативу Журавльов повністю сплатив 

пайовий внесок за квартиру. У зв'язку з виїздом на постійне проживання за 

кордон Журавльов вирішив квартиру продати і підшукав собі покупця на 

стороні. Коли Журавльов звернувся до правління кооперативу за довідкою про 

належність квартири, йому в цьому було відмовлено. Відмову правління 

мотивувало тим, що згідно статуту кооперативу житловий будинок, в якому 

знаходиться квартира Журавльова, є власністю кооперативу, а тому саме 

кооперативу належить право продажу квартири. Журавльову кооператив згоден 

виплатити отриману від продажу квартири суму. Чи законні дії правління? У 

якому порядку Журавльов може їх оспорити? 



 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.13, 1.3.32, 1.4.1, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 4.12, 4.14, 4.16, 4.22, 4.29, 4.31, 4.35, 

4.37, 4.42, 4.45, 4.48 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

                       ТЕМА 5. Форми і види права власності 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Правове регулювання права державної та комунальної власності. 

2. Суб’єкти та об’єкти права державної власності. 

3. Підстави виникнення права державної власності. 

4. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності. 

5. Підстави виникнення права комунальної власності. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 
1. Поняття та зміст права приватної власності.  

2. Підстави набуття права приватної власності. 

3. Підстави припинення права приватної власності. 
 

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

напрацьовані під час занять: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин власності; аналізувати юридичні факти, які є підставами 

виникнення та припинення права власності; правильно застосовувати норми 

права до конкретних життєвих ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: договір 

безстрокового безоплатного користування державним майном, договір найму 
житла в будинках державного і комунального житлового фонду, договір оренди 
цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного 
підрозділу підприємства). 

 

Вирішення задач: 

Задача 1 
Одна релігійна організація вирішила створити підсобне підприємство для 

виробництва речей, необхідних для поховання за церковним обрядом. З цією 

метою був створений статут підсобного підприємства. В ньому передбачалася 

передача церковного майна в господарське відання підприємства та відрахування 

частини прибутку на потреби засновника. Реєструючі органи, куди були 

направлені статутні документи, відмовилися реєструвати підсобне підприємство 

у якості юридичної особи, посилаючись на те, що на праві господарського відання 

може належати лише державне або комунальне майно. Вони запропонували 



релігійній організації обрати іншу організаційно-правову форму комерційної 

діяльності, необхідної для виконання статутних задач. 

Представники релігійної організації звернулися до юриста за 

консультацією. 

Яке роз’яснення необхідно їм надати? 

 

Задача 2 

Пан Пилипчук звернувся до директора державного підприємства з 

проханням продати йому токарний станок, котрий, за його словами, й так не 

використовується в зв'язку зі спадом виробництва. 

Однак директор відмовив, посилаючись на те, що не має права 

розпоряджатись державним майном. 

Чи має директор право продати станок? Хто і в якому порядку може 

розпоряджатись обладнанням, яке є на підприємстві? 

 

Задача 3 
Геологорозвідувальне управління після завершення розвідувальних робіт 

для будівництва газової магістралі вирішило продати зведений ним житловий 

будинок, гараж і виробничі майстерні, потреба у яких для управління тепер 

відпала. 

Гараж і майстерні виявило бажання придбати Дорожньо-ремонтне 

підприємство, яке обслуговувало сусідню ділянку автотраси, а житловий будинок 

площею 200 кв. м. хотів купити приватний підприємець з метою переобладнати 

його під бар-кафе. 

Начальник геологорозвідувального управління дав згоду на продаж гаражу 

і майстерень. Щодо можливості продажу житлового будинку приватній особі у 

нього виникли сумніви і він звернувся за порадою до юриста. 

Оцініть ситуацію і дайте правову консультацію.  

 

Задача 4 

Пан Чапленко мав в Одесі будинок на праві власності. Захворівши, він 

звернувся до свого давнього товариша Кудрі, що жив одинаком в Ізмаїлі, з 

пропозицією, щоб той приїхав, оселився у домі Чапленка і допомагав йому 

хазяйнувати. 

Кудря виконав це прохання і протягом двох років, аж до смерті Чапленка, 

жив у останнього, доглядав за ним, вів спільне господарство. 

Після смерті Чапленка заповіту не залишилося, але спадкоємцем за 

законом мав стати повнолітній онук, що проживав у Тюмені. 

Оскільки Кудря не отримав ніяких повідомлень від цього онука, він 

зробив висновок про те, що той не бажає приймати спадщину і отже будинок 

переходить до нього - Кудрі на праві власності. 

Він зробив необхідний ремонт, перепланував за своїм розсудом будинок, 

виконав роботи по впорядкуванню присадибної ділянки, витративши на це біля 

десяти тисяч гривень. 



Але через деякий час в Одесі з'явився онук Чапленка, котрий вступив у 

спадкові права, після чого звернувся з позовом до Кудрі про звільнення 

будинку. Той, у свою чергу висунув вимоги про визнання за ним права 

проживання у будинку, а крім того, - відшкодування витрат на ремонт і 

впорядкування останнього. 

Як має бути вирішена справа? 

 

Задача 5 

Тетельбойм, Іванови та Кучанські проживали в Одесі у загальній 

(комунальній) квартирі. У їхньому спільному користуванні знаходились кухня, 

ванна кімната (котра не функціонувала через несправність водоводу) і туалет. 

Якось, повернувшись з тривалого відрядження, Тетельбойм виявив, що 

ванну кімнату переобладнано у дві комірчини, в котрих Іванови та Кучанські 

зберігають різний мотлох. На його прохання надати йому частину комірчини для 

господарських потреб, вони не відреагували. Тоді Тетельбойм звернувся до суду з 

аналогічною вимогою, посилаючись на те, що всі сусіди мають рівні права на 

користування підсобними приміщеннями загальної квартири. 

Як має бути вирішено справу? 

 

Задача 6 

20 травня 2012 року пан Стефанчук звернувся до суду з позовом до 

Анікєєва з вимогою про визнання права власності, усунення перешкод в 

користуванні автомобілем, а також про зобов'язання видати нову довіреність на 

автомобіль ВАЗ - 2109, посилаючись на те, що він придбав цій автомобіль за 

довіреністю у Анікєєва. 15 травня 2009 року і який відмовився видати нову 

довіреність на автомобіль. Через це громадянин Стефанчук не може 

користуватися автомобілем, оскільки строк дії його довіреності закінчився. В 

судовому засіданні Анікєєв пояснив, що коли він продавав автомобіль, то сам 

наполягав на переоформленні, але Стефанчук відмовився і зазначив, що йому 

достатньо довіреності, і він, коли у нього будуть кошти, збирається переоформити 

автомобіль на дружину. 

Як слід вирішити спір? 

 

Задача 7 

Іванов орендував оснащене обладнанням та інвентарем нежитлове 

приміщення під магазин. Після викупу обладнання та інвентарю Іванов 

розпочав претендувати на викуп нежитлового приміщення. Районна 

адміністрація і орендодавець – ремонтно-експлуатаційне управління 

заперечують проти викупу, оскільки нежитлове приміщення у зв'язку з 

аварійним станом підлягає зносу. Іванов вважає, що він став власником 

обладнання та інвентарю, а тому має право на викуп не житлового приміщення 

за остаточною вартістю незалежно від проценту його зношеності. Як і в якому 

порядку може бути вирішений спір, що виник? 



Задача 8 

Ліванов побудував житловий будинок, допустивши порушення 

затвердженого проекту. Замість двоповерхового Ліванов побудував 

трьохповерховий будинок, житлова площа у будинку складала 110 кв. м проти 

60 кв. м., передбачених проектом. На ділянці Ліванов спорудив теплицю і 

гараж, які згідно проекту не зазначались, і поклав огорожу на ділянку, який 

більше ніж у два рази перевищує той, який був йому відведений. Комісія 

місцевої адміністрації відмовилась прийняти будинок і вимагала від Ліванова 

привести будинок у відповідність із проектом, знести теплицю і гараж і 

перенести огорожу.Ліванов вимоги комісії виконати відмовився, мотивуючи 

відмову тим, що оскільки з ним укладений договір на будівництво будинку, 

спір, що виник, може бути вирішений тільки в суді. До того ж, до моменту 

виникнення суперечки обмежень у розмірі побудованих громадянами житлових 

будинків були скасовані. З цих підстав Ліванов вважає, що раніше 

затверджений проект потрібно привести у відповідність із зведеним на ділянці 

будинком.Як і в якому порядку вирішити спір, що виник? 

Задача 9 

Рєзников, розбираючи речі, які прийшли йому разом із спадком від 

батька, виявив серед них декілька злитків платини. Він розповів про це своєму 

товаришу, а той повідомив фінансовий орган, що у приватної особи 

знаходиться майно, яке у його власності бути не повинне. Рєзников наявність у 

нього платини не заперечував. Фінансовий орган вручив Рєзникову 

попередження про те, щоб він розпорядився платиною у встановленому 

законом порядку. Оскільки Рєзников цього не зробив, до нього пред’явили 

позов про примусове вилучення платини із відшкодуванням її вартості, згідно 

державних розцінок. Рєзников проти позову заперечував, посилаючись на те, 

що ринкова ціна платини значно більша. Вирішіть справу. 

Задача 10   

Згідно рішення обласної адміністрації земельна ділянка, на якій 

розташований будинок, що належав Авер’янову, підлягає вилученню для 

державних потреб. Авер’янову разом із сім’єю взамін будинку запропонована 

квартира. Крім того, організація, якою відводиться земельна ділянка, згідна 

відшкодувати Авер’янову вартість будинку і плодово-ягідних насаджень, що 

були на ділянці. Авер’янов рішення адміністрації оскаржував, вважаючи, що 

його ділянка в лінію відчуження включатись не повинна. Крім того, він 

припускав, що якщо ділянка і буде вилучена, то йому зобов’язані побудувати 

будинок на рівноцінній земельній ділянці. Адміністрація стверджувала, що 

вільної земельної території у даній місцевості нема, а тому рівноцінна ділянка 

може бути відведена тільки в іншій місцевості. Крім того, вона не володіє 

можливістю побудувати Авер’янову новий будинок через відсутність підрядної 

організації і будматеріалів. Оскільки сторони до згоди не прийшли, будинок 



Авер’янова був відключений від системи енергозабезпечення та водоканалу. 

Авер’янов звернувся з позовом до суду. 

Сформулюйте його позовні вимоги та вирішіть справу. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.8, 

1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.21, 1.3.23, 

1.3.26, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 1.3.32, 1.3.38, 1.3.40, 1.3.41, 1.3.42, 1.3.43, 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 

3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 

4.29, 4.30, 4.40, 4.41, 4.43. 

 

                                 ТЕМА 6. Право спільної власності 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Поняття права спільної власності. 

2. Види права спільної власності. 

3. Правове регулювання права спільної власності. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Право спільної часткової власності. 

2. Право спільної сумісної власності. 

 

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

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин спільної власності; аналізувати юридичні факти, які є 

підставами виникнення та припинення права спільної власності; правильно 

застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: шлюбний 

договір, договір про розподіл спільної власності між співвласниками, договір 
про визначення розміру часток, договір про зміну розміру часток, позовна заява 
про збільшення частки співвласника. 

 

Вирішення задач: 

Задача 1 

Пан Гавриленко та пан Артемович мали на праві спільної часткової 

власності двоповерховий будинок. Причому частки у праві спільної власності 

були рівними, але за домовленістю між собою Гавриленко займав перший 

(кам'яний) поверх, а Артемович - другий (дерев'яний). В результаті удару 

блискавки дах та другий поверх будівлі згоріли. Артемович вимагав, щоб 

Гавриленко надав в його користування дві кімнати з п'яти, що знаходились на 

вцілілому першому поверсі і до цього знаходились у користуванні сім'ї 

Гавриленко. Артемович сказав що він буде жити так доки вони спільними 

зусиллями з Гавриленко не відбудують другий поверх та дах. Гавриленко 



відмовився надати Артемовичу приміщення на першому поверсі і сказав, що той 

має сам відбудувати свій поверх, бо не має ніяких прав на частину будинку, яку 

він займає. 

Чи обґрунтовані вимоги Артемовича? Як треба вирішити спір? Які 

права та обов'язки учасників спільної власності? 

Як слід було б вирішити спір, якщо в знищенні частини будинку була б 

наявна вина Артемовича? 

 

Задача 2 
Пані Сіренко Н.П. була членом дачно-будівельного кооперативу та мала 

на праві власності дачний будинок на земельній ділянці. В освоєні земельної 

ділянки, будівництві дачного будинку разом з Сіренко Н.П. брав участь її син 

Сіренко К.О. та брат Петров К.М. Після смерті Сіренко Н.П. власником будинку 

став її син Сіренко К.О., який згодом захотів продати дачний будинок, таким 

чином спільно користуватися будинком Петров та Сіренко вже не могли. Тому 

Петров звернувся до суду з позовною заявою про визнання за ним права 

власності на 1/3 частину дачного будинку. Сіренко позову не визнав, оскільки, за 

його твердженнями, трудові та фінансові внески з боку Петрова у освоєння 

земельної ділянки та будівництві дачного будинку хоча і мали місце, але вони 

були незначними. Сіренко також посилався на те, що Петров всі ці роки 

користувався садом, знімав врожай плодів та ягід, що на думку Сіренко 

компенсувало витрати Петрова. 

Як треба вирішити спір? Як суд повинен визначати частку Петрова у 

спільній власності? 

 

 

Задача 3 
Панам Дем'яненко на праві спільної власності належала 1/2 частина 

будинку, Романюку - 1/4 та Смоліну - 1/4. Дем'яненко звернулась до суду з 

позовом до Романюка та Смоліна про визнання права власності на 2/3 

частини будинку, посилаючись на те, що вона зробила необхідний 

капітальний ремонт будинку, в результаті якого ринкова вартість будинку 

зросла на 50 %. Заперечуючи проти позову, Романюк та Смолін заявили, що 

ремонт зроблений без їхньої згоди, тому Дем'яненко не вправі вимагати не 

тільки зміни часток в спільній власності, але й відшкодування понесених 

нею витрат. 

Яке рішення повинен винести суд? 

 

Задача 4 

Пану Попову Л.П. та лану Ларіонову М.Г. належали частини будинку на 

праві спільної часткової власності. Попов продав належну йому частину будинку 

пані Шевчук Н.Ф. за 150 тис. гривень. Ларіонов, дізнавшись про це, вимагав 

визнати договір купівлі-продажу частини будинку недійсною, посилаючись на 

своє переважне право купівлі, та вимагав перевести на нього права й обов'язки 



покупця. Він згодний купити частину будинку за ту ж суму, але з розстрочкою 

на один рік. 

Як вирішити справу? Як вирішити справу в тому випадку, якщо 

з'ясується, що Попов не продав, а подарував свою частину будинку? 

 

Задача 5 

       До революції православній церкві належала в м. Львів 

трьохповерхова будівля духовної семінарії. Після революції будівля була 

націоналізована і з тих пір неодноразово переходило із рук в руки. У 1996 році 

будівля, що знаходилась у аварійному стані, згідно договору міни між місцевим 

комітетом управління майном і закритим акціонерним товариством перейшло у 

власність акціонерного товариства, яке вклало в її переобладнання і ремонт 

значні кошти у твердій валюті. У даний час будівля, яка стала прикрасою 

головної вулиці міста, використовується як торговий та  культурно-

просвітницький центр. Після того як будинок був приведений в порядок, на неї 

почала претендувати церква. Підстави повернення будівлі церква мотивувала 

тим, що у свій час вона була незаконно її позбавлена. Оскільки сторони, що 

сперечались, до спільної згоди щодо майбутньої долі будівлі не прийшли, 

церква пред’явила у господарський суд позов до акціонерного товариства і 

місцевої ради Львова про повернення будівлі.Вирішіть справу. 

 

Задача 6 

Панам Кириловій та Волкову на праві спільної часткової власності 

належав житловий будинок, який зокрема складався з п'яти житлових кімнат. 

Дві кімнати (20 та 12 кв. метрів) знаходились у користуванні сім'ї Волкова, а 

три (12, 8 та 6 метрів кв.) - сім'ї Кирилової. При цьому частки учасників 

спільної власності були рівними. Між співвласниками виникли непорозуміння і 

Волков звернувся з позовом до суду з вимогою про виділ його долі зі спільного 

майна, наполягаючи, щоб за ним були закріплені приміщення, які він фактично 

займає. Кирилова заперечувала проти такого варіанта вирішення спору. Вона 

говорила, що в такому випадку будуть обмежені її інтереси власника, оскільки 

в такому випадку реальні частки не відповідатимуть ідеальним. Вона 

пропонувала судовим рішенням закріпити порядок користування житловими 

приміщеннями, який склався між співвласниками, не змінюючи розмір часток 

учасників спільної власності. Волков пропонував компенсувати витрати 

Кирилової, частка якої відповідно зменшиться. Розмір грошової компенсації він 

пропонував вирахувати виходячи з ринкової ціни будинку, яка склалась в даній 

місцевості.  

На вимогу сторін було призначено проведення судової будівельно-

технічної експертизи, в ході якої було встановлено, що поділ майна в натурі 

технічно можливий і приміщення можливо переобладнати в два ізольовані 

помешкання, але це можливо з відхиленням від розміру ідеальних часток, що 

припадають на кожного власника. 

Яке рішення має винести суд? Які є варіанти вирішення спору? 
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Задача 7 

У лютому 2012 року пан Самойленко звернувся в суд із позовом до ТОВ 

«Лагуна», а також до пана Марченко про визнання договору купівлі-продажу 

недійсним та переводу на нього прав покупця. Позивач зазначав, що він є 

власником 54/100 жилого будинку, який складається з квартири (2-й поверх), 

магазину площею 17,8 кв. метра (1-й поверх) та аптеки площею 50,5 кв. м (1-й 

поверх). Позивачеві на праві власності належать квартира та магазин, 

співвласником цього будинку є ТОВ «Лагуна». 1 листопада свою частку ТОВ 

«Лагуна» продала пану Марченко, порушивши право переважної купівлі частки в 

спільній власності. Посилаючись на зазначене, позивач просив визнати 

недійсним договір купівлі-продажу частки будинку та перевести на нього права 

й обов'язки покупця. 

Відповідач ТОВ «Лагуна» позов не визнало, посилаючись на те, що його 

уповноважений представник приходив до Самойлено 30 жовтня, але той 

відмовився розмовляти з ним, та почав вимагати письмового повідомлення про 

умови майбутнього продажу. За таких обставин позивач пропустив строк на 

звернення до суду з позовом про переведення на нього прав покупця, а тому 

правочин не може бути визнаний недійсним. 

Вирішить справу. 

 

Задача 8 

Пан Стародубцев продав пану Марченко телевізор. За домовленістю сторін 

Марченко повинен був забрати телевізор через два дні. Вночі в квартирі 

Стародубцева була пожежа в результаті якої згорів зазначений телевізор. 

Стародубцев відмовився повернути Марченко отриману за телевізор грошову 

суму посилаючись на те, що Марченко як власник телевізора несе ризик 

випадкової загибелі речі. Марченко звернувся до суду.  

Яке рішення повинен ухвалити суд? 

 

Задача 9 
 Громадянин Іванов В.І. перебував у зареєстрованому шлюбі з 

Івановою Г.А., з якою спільно не проживав з 2008 року, проте шлюб не був 

розірваний. На праві спільної власності їм належала трьохкімнатна й 

двохкімнатна квартири, а також інше майно. У трьохкімнатні квартирі проживав 

Іванов В.І., а його дружина мешкала за іншою адресою. У квітні 2010 року він 

надав нотаріально засвідчену довіреність з правом продажу майна 

Сидорову І.Л., який за договором дарування від 26.08.2010 року передав 

право власності на трьохкімнатну квартиру Яковлевій А.Н. Яковлева А.Н. 

30.09.2011 року уклала договір купівлі-продажу зазначеної квартири з 

Петровою О. М., яка сплатила їй 170 000 грн. 

11.06.2012 року Іванова І.А. звернулася с позовом до Петрової О.М. про 

повернення їй трьохкімнатної квартири, оскільки зазначене майно було набуте 

під час перебування її у зареєстрованому шлюбі з Івановим В.І. та письмової 

згоди на продаж квартири вона не надавала. 

Як вирішити спір? 



 

Задача 10  

Пан Третьяков продав пану Самсонову телевізор та магнітофон. 

Дізнавшись про це, колишня дружина Третьякова, звернулась до суду з позовом 

до Самсонова та Третьякова про визнання укладеного між ними договору 

недійсним. Вона привела такі доводи: продане Самсонову майно є їх з чоловіком 

спільним майном і було придбано за період їх шлюбу з Третьяковим; згоди на 

продаж речей вона не давала, бо не знала про таку; поділ спільного майна після 

припинення шлюбу не відбувався. Самсонов на суді засвідчив, що він в шлюбі 

не перебуває. Третьяков зазначені обставини не заперечував. 

Чи повинен суд задовольнити вимоги Третьякової? 

                                        

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.3.3, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.13, 

1.3.24, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.38, 1.3.40, 1.3.41, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.3, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 

3.5, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.14. 

                      

                            ТЕМА 7. Речові права на чуже майно 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Загальнотеоретична характеристика речових прав на чуже майно. 

2. Поняття та види речових прав на чуже майно в сучасному цивільному 

праві. 

3. Поняття та види речових прав на чуже майно в сучасному цивільному 

праві. 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Право користування чужим майном (сервітут). 

2. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис). 

3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій). 
 

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

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин речових прав на чуже майно; аналізувати юридичні 

факти, які є підставами виникнення та припинення речових прав на чуже 

майно; правильно застосовувати норми права до конкретних життєвих 

ситуацій. 
 

Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: договір 
оренди землі, договір найму житла, договір на користування надрами, договір 
емфітевзису, договір суперфіцію. 

 

Вирішення задач: 



Задача 1 

При вступі у шлюб подружжя уклало договір, згідно якого придбане 

кожним із них в період шлюбу майно повинне відноситись до їх роздільної 

власності. Під час спільного проживання чоловік успішно займався бізнесом і 

за рахунок отриманих доходів придбав цінне майно – дачу, машину, 

картини, антикваріат, відеоапаратуру і т. д. Жінка присвятила себе веденню 

домашнього господарства і вихованню дітей.Після декількох років спільного 

життя шлюб розпався. Розірвавши шлюб, подружжя роз’їхалось, при чому двоє 

малолітніх дітей залишилось із мамою. При розподілі майна жінка, пам’ятаючи 

про умови шлюбного контракту і боячись, що чоловік відмовить їй у виплаті 

засобів на утримання дітей, взяла із собою тільки найбільш необхідне – одяг, 

господарські товари, запаси продуктів. Через три роки після розірвання шлюбу 

жінка за порадою адвоката поставила перед колишнім чоловіком питання про 

розподіл іншого майна. Він відповів відмовою, мотивуючи тим, що в період 

шлюбу утримував дітей та жінку, що згідно умов договору все майно, яке 

виходить за межі необхідного для забезпечення сімї, належить йому, що, на 

завершення, розподіл майна вже проведений, і жінка пропустила строк для 

пред’явлення до нього яких-небудь вимог. У даний час у нього нова сім’я і він 

повинен думати и як її забезпечити.  

Як вирішити спір, який виник? Хто буде власником зазначеного майна? 

Задача 2 
Мешканці села Синьки у піщаному кар'єрі біля села брали пісок для 

господарських потреб. Та одного разу, прийшовши за піском, селяни побачили 

на стовпі об'яву за підписом голови сільради, де зазначалося, що брати пісок у 

будь-якій кількості суворо забороняється. 

Які наслідки такої заборони? 

 

Задача 3 
Христинівська сільрада, провівши перевірку використання земельних 

ділянок, наданих для індивідуального будівництва, встановила, що лише на 

деяких розпочато будівництво, значна кількість ділянок використовується під 

городи, а деякі взагалі не використовуються і заростають бур'янами. 

Обговоривши цю інформацію, депутати сільради прийняли рішення: 

1. Встановити строк у 2 роки для завершення розпочатого будівництва. 

2. Заборонити використовувати ділянки під городи, якщо на них не 

розпочато будівництво. 

3. Клопотатися перед районного Радою про вилучення ділянок у громадян, 

які не будуються і не утримують ділянки у належному стані. 

Дайте оцінку рішенню сільради. 

 

Задача 4 

Одеська міська рада передала пану Чалєнко за безстроковим договором 

суперфіція земельну ділянку у 25 га. з розрахунку, що він побудує приміщення 

http://www.pandia.ru/text/category/antikvariat/


для будинку дитячої творчості. Однак пан Чалєнко організував на означеній 

території тимчасовий ринок з невеликими тимчасовими будівлями. 

Чи є в означеній ситуації підстави для припинення договору суперфіція? 

Чи зміниться відповідь в залежності від строковості або безстроковості 

означеного договору? 

 

Задача 5 

Укладаючи договір суперфіцію між сторонами виник спір щодо його форми. 

Одна сторона говорила про те, що достатньо простої письмової форми та 

встановленої законом державної реєстрації, друга сторона вважала, що необхідно 

дотримуватися письмової нотаріальної форми договору і що після нотаріального 

посвідчення можна починати забудову земельної ділянки (державна реєстрація 

при цьому має другорядне значення). Сторони звернулися до юриста, який 

пояснив, що обов'язковою є і письмова нотаріальна форма і державна 

реєстрація, а починати забудову земельної ділянки можна з будь-якого моменту 

за домовленістю сторін.  

Оцінить консультацію юриста. 

     

Задача 6 

В період шлюбу Леонтьєва і Максимів спільно придбали будинок. Згодом 

шлюб між ними був розірваний, і Леонтьєва пред’явила до Максимів позов про 

розподіл будинку. По справі була призначена експертиза. Згідно висновку 

експертизи спірний будинок у зв'язку із технічними причинами в натурі 

розділити не можливо. Будинок щитової конструкції і при його розподілі в 

натурі на дві частини необхідно прорізати у щитах пройми для дверей, що 

призведе до послаблення всієї конструкції будинку. При розгляді справи суд 

постановив, що Леонтьєва проживає у будинку із тяжко хворою дочкою, що 

народжена у шлюбі з Максимів, а Максимів будинком не користується і 

забезпечений іншою жилою площею. Вирішіть справу. 

Задача 7 

Іванову була віддана земельна ділянка для будівництва будинку. У 

будівництві будинку, окрім Іванова, брали участь його жінка і двоє повнолітніх 

дітей, які мають самостійний заробіток. Із закінченням будівництва в якості 

власника був зареєстрований Іванов. Через декілька років шлюб між 

подружжям Іванових був розірваний, після чого виник судовий спір про 

розподіл майна. Іванов наполягав на тому, щоб будинок був поділений тільки 

між ним та його колишньою дружиною. У справу із самостійними вимогами 

вступили сини Іванових, наполягаючи на тому, щоб за кожним із них також 

була визнана частка у праві власності на будинок, оскільки вони брали участь у 

його будівництві своєю власною працею та засобами, а іншої житлової площі 

для проживання вони не мають. Мати визнала вимоги синів обґрунтованими, 

батько проти них заперечував.До участі у справі був залучений орган місцевого 

самоврядування, який заперечував проти вимог синів Іванових. Свої 

заперечення він мотивував тим, що будинок скоро буде знесений. У випадку 



визнання права власності на частини будинку не тільки за Івановим і його 

колишньою дружиною, а й за його двома синами всім їм прийдеться надати 

окрему квартиру.  

Вирішіть справу. 

Задача 8 

Тімина засуджена за утримання притону, однак конфіскація майна у 

вигляді додаткової міри покарання до неї застосована не була. Після вступу 

вироку в силу прокурор пред’явив до Тіминої позов про вилучення у дохід 

держави незаконно отриманих доходів. Розмір доходів визначений із 

врахуванням приблизної кількості осіб, які користувались послугами притону, і 

розміру плати, яка з них стягувалась. Для забезпечення позову на майно 

Тіминої накладений арешт. Адвокат Тіминої, заперечуючи проти позову, 

посилався на те, що вилучення в дохід держави отриманих доходів в цих 

випадках законом не передбачено, а тому позов задоволенню не підлягає, як 

такий, що суперечить принципу непорушності власності. До того ж, якщо б суд 

вважав за необхідне вилучити майно Тіминої у дохід держави, то він міг його 

конфіскувати, чого він не зробив, однак.  

Як кваліфікувати позов прокурора про вилучення у Тіминої доходів, 

отриманих від утримання притону? Чи підлягає позов задоволенню? 

Задача 9 

Після смерті батьків до чотирьох їхніх дітей, які досягли повноліття і 

проживають окремо від батьків, перейшов за спадком жилий будинок. Три 

спадкоємців хочуть будинок продати, а отриману суму розподілити по долям. 

Один із спадкоємців своєї згоди на продаж будинку не дає, заявляючи, що хоче 

використовувати свою долю в будинку для проживання. Оскільки згоди між 

спадкоємцями досягнуто не було, троє із них пред’явили позов до спадкоємця, 

який заперечував проти продажу будинку, про зобов’язання не чинити 

перешкод для продажу будинку. Свої вимоги вони мотивували тим, що при 

продажу будинку в цілому, його ринкова вартість стрімко зросте. Вирішіть 
справу. 

Задача 10 

Два брата, Петро та Андрій, отримали у спадщину житловий будинок. 

Згідно домовленості між братами Петро із сім’єю користувався трьома 

кімнатами, які виходили на південну сторону, а холостяк Андрій – двома 

кімнатами з вікнами на північ. Кухня у будинку знаходилась у спільному 

користуванні. Андрій захотів поїхати за кордон, у зв'язку з чим знайшов 

покупця на виділену йому частину будинку. Петро, однак, заявив, що не 

допустить продажу частини будинку по сторонній особі. При цьому він 

посилався на те, що між братами була тільки усна домовленість про порядок 

користування будинком, і що будинок в натурі взагалі розділити не можливо 

без здійснення перепланування. Разом з тим від придбання частини будинку, 



якою користувався Андрій, Петро відмовився, оскільки не має для цього 

засобів, а трьох кімнат йому разом із сім’єю цілком достатньо. Нотаріус 

відмовився засвідчити договір купівлі-продажу і рекомендував братам для 

вирішення спору звернутись до суду. Проаналізуйте відносини сторін та 
вирішіть справу. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.9, 1.3.10, 

1.3.13, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 

 

             ТЕМА 8. Захист права власності та інших речових прав 

Практичне  заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Поняття захисту права власності. 

2. Принципи захисту права власності.  

3. Механізм захисту права власності. 

4. Форми захисту права власності. 

5. Способи захисту права власності. 

6. Засоби захисту права власності. 

 

Практичне  заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика речово-правових способів захисту права 

власності. 

2. Віндикаційний та негаторний позови. 

3. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). 

4. Позов про визнання права власності. 

5. Загальна характеристика зобов’язально-правових способів захисту права 

власності. 

6. Ввимоги з відшкодування заподіяної майнової шкоди.  

7. Вимоги про виконання договору і передачу боржником кредитору 

(власнику) речі, що йому належить. 

8. Вимоги про повернення безпідставно одержаного за рахунок власника 

майна. 
 

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

напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному законодавстві щодо 

регулювання відносин захисту права власності та інших речових прав; 

аналізувати юридичні факти у сфері відносин захисту права власності та інших 

речових прав; правильно застосовувати норми права до конкретних життєвих 

ситуацій. 
 
Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: 

віндикаційний позов, негаторний позов, позов про витребування майна з 
чужого незаконного володіння, позов про визнання правочину недійсним. 

 

Вирішення задач: 



Задача 1 

Пан Івасюк в червні 2010 року придбав у пана Петренка автомобіль. Угода 

була оформлена шляхом фактичної передачі автомобіля, видачі паном Петренко 

пану Івасюку розписки в отриманні грошової суми за автомобіль, і оформленням 

на пана Івасюка довіреності на право розпорядження цим автомобілем. 

Довіреність була видана строком на 3 роки. 

Через 1,5 роки, в січні 2012 року пан Івасюк, вважаючи себе власником 

автомобіля, вирішив зняти автомобіль з обліку для його продажу. Орган 

внутрішніх справ вилучив у нього автомобіль, в зв'язку з тим, що пан Петренко в 

березні 2011 року був засуджений за вчинення тяжкого злочину, і йому 

призначили покарання, пов'язане з позбавленням волі та конфіскацією майна, 

що йому належить. 

Пан Івасюк звернувся до суду з позовом про повернення йому автомобіля, 

як правомірному власнику. 

Дайте правову оцінку діям органу внутрішніх справ. Чи є підстави для 

визнання права приватної власності пана Івасюка на автомобіль? 

 

Задача 2 

Пані Нестерчук була притягнута до кримінальної відповідальності за 

розкрадання державного майна шляхом підробки платіжних документів. 

Слідчим був проведений опис майна Нестерчук, куди були включені належні їй 

привілейовані акції AT «Чорномортранс», а також імпортна в'язальна машина, 

що була внеском Нестерчук в статутний фонд ТОВ «Елегант», але знаходилася 

у неї вдома. 

Представники «Чорномортранс» та «Едегант» звернулися в суд з заявою 

про виключення привілейованих акцій та в'язальної машини з опису. 

Чи є правомірними вимоги означених юридичних осіб? 

 

Задача 3 
При виконанні маневрових робіт на ділянці залізниці біля заводу 

залізобетонних виробів відбулося зіткнення вагону з тепловозом, який належав 

заводу. Внаслідок аварії, яка виявилась наслідком порушення правил безпеки 

працівниками залізниці, вагон отримав ушкодження, а тепловоз повністю 

вийшов з ладу. 

Завод від відшкодування збитків у грошовій формі, запропонованого 

залізницею, відмовився, а натомість зажадав, щоб та передала йому для 

компенсації шкоди один з нещодавно придбаних нею тепловозів. 

Оскільки залізниця цю претензію відхилила, завод звернувся до 

господарського суду з позовом про передачу йому нового тепловозу замість 

того, що згорів. 

Яке рішення повинен винести господарський суд?  

 

Задача 4 
Завод «Хімреактив» передав у тимчасове користування КСП «Таврієць» 

чотири кислототривких баки. Після закінчення обумовленого строку КСП баки 



не повернуло, посилаючись на те, що два з них внаслідок аварії, яка трапилась з 

вини сторожа, що був у нетверезому стані, повністю вийшли з ладу, а ще два 

- необхідні підприємству для підтримання виробничого циклу. При цьому 

представник КСП висловив впевненість, що підприємство, як 

сільськогосподарський виробник, має переважне право на подовження 

терміну оренди, і пообіцяв, що після закінчення нового строку договору два 

баки будуть повернуті, а вартість ще двох буде відшкодована, як тільки КСП 

стягне збитки зі сторожа. 

Завод з цими пропозиціями не погодився і звернувся до господарського 

суду. 

Яким має бути рішення суду? 

 

Задача 5 

Пан Козаченко та пан Ковальський мали на праві спільної власності 

автомобіль «Волга». Під час поїздки Козаченко зіткнувся з іншою автомашиною 

з вини водія останньої. В результаті аварії автомобіль було ушкоджено і він 

вимагав проведення ремонту. Вартість ремонту оплатив Козаченко і звернувся до 

Ковальського з проханням компенсувати половину витрат на ремонт автомобіля. 

Але Ковальський відмовив йому в цьому, посилаючись на те, що автомобіль був 

ушкоджений тоді, коли їм користувався Козаченко, який і повинен нести всі 

розходи по його ремонту. 

Чи повинен Ковальський задовольнити вимоги Козаченко? 

 

Задача 6 

Пан Затонський виїхав у тривале відрядження. Оскільки в помешканні 

нікого не залишалося, то він залишив ключі сусідам і попрохав їх наглядати за 

квартирою. 

Повернувшись з відрядження, він виявив нестачу у квартирі DVD 

програвача і декількох DVD дисків. Пізніше з'ясувалося, що малолітній (14 

років) товариш сина сусідів випадково (за його поясненнями) поламав DVD 

програвач і зараз той знаходиться у ремонті в його знайомого. Повернуто DVD 

програвач буде незабаром, коли знайомий знайде необхідні для ремонту 

запчастини. Що ж стосується DVD дисків, то їх; очевидно, взяв подивитися хтось 

із знайомих, але хто саме - ні сусіди, ні їх син пригадати не змогли. 

Які вимоги і до кого може пред'явити Затонський? 

 

Задача 7 

З квартири пана Путкіна за час його відсутності було викрадено 

стереосистему, колекцію старовинних монет і одну тисячу доларів готівкою. 

Через деякий час злодії були затримані. Вони зізналися у крадіжці, але 

викрадених речей у них вже не було. Вони пояснили, що колекцію монет вони 

здали до антикварного магазину, а систему здали у заставу громадянину 

Кузякіну, в якого позичили десять тисяч гривень. 

Що ж стосується доларів, то вони готові компенсувати цю суму, але у 

гривнях, оскільки угоди в іноземній валюті заборонені. 



Які вимоги і до кого може подати Путкін? Як необхідно вирішити 

справу? 

 

Задача 8 

      Андрєєва і Двойкін доручив Сечкар за винагороду закласти у ломбарді 

належні їм речі –чоловіче і жіноче пальто і отримати для них позику. Обидва 

пальто були закладені сеч кар у ломбарді, а згодом викуплені за гроші, що дані 

Андрєєвою та Двойкіним, однак останнім не повернені. У зв'язку з цим 

Андрєєва і Двойкін пред’явили позов до Сеч кар про стягнення вартості пальто. 

Суд на основі норм права про віндикаційний позов зобов’язав відповідача 

повернути позивачам пальто або ж відшкодувати їх вартість. 

Чи правильне рішення суду? 

 

          Задача 9 

       У Ковальової в числі іншого майна була викрадена норкова шуба. Слідчим 

органам вдалось встановити. Що шуба здана у ломбард під заставу позики за 

паспортом Кириченко, який, однак, за адресом, що вказаний у паспорті, не 

проживає.Ковальова пред’явила позов до ломбарду про вилучення шуби. 

Заперечуючи проти позову, ломбард посилався на те, що згідно статуту він не 

зобов’язаний перевіряти чи дійсно належать громадянам речі, які здаються у 

ломбард в якості застави за позику, що ломбард шуби у Кириченко не 

придбавав, і що, на завершення, якщо вернути шубу Ковальовій, то майновим 

інтересам ломбарду буде заподіяна шкода, оскільки стягнути позику із 

громадянина, який здав шубу у ломбард, буде неможливо. Вирішіть справу. 

        Задача 10 

           Кірпічніков отримав у спадок жилий будинок, який вимагав 

капітального ремонту. Кірпічніков провів капітальний ремонт, перепланував 

будинок, прибудував до нього дві тераси (літню та зимову), провів у будинку 

парове опалення.Згодом після завершення робіт Морозов пред’явив до 

Кірпічнікова позов про визнання права власності на будинок та виселення його 

із будинку. На обґрунтування позову Морозов посилався на те, що свого часу 

він був незаконно притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений 

із конфіскацією майна, в тому числі і будинку. В період його відсутності орган 

місцевого самоврядування, у віданні якого перейшов будинок, продав його 

батьку Кірпічнікова. Сьогодні Морозов повністю реабілітований і бажає 

поселитись у будинку. Кірпічніков позову не визнав. Він пояснив суду, що 

живе у будинку із десяти років, отримав будинок у спадок, витратив на ремонт 

та благоустрій будинку всі свої заощадження та іншої площі для проживання не 

має. Що стосується Морозова, то він як реабілітований отримав від держави 

квартиру і будинок йому не потрібен. Квартиру Морозов приватизував.   

Розберіть докази сторін і вирішіть справу. 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/


 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.11, 1.3.21, 1.3.25, 1.3.31, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.34, 1.3.39, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 

1.5.4, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 

3.17, 4.3,4.15, 4.27, 4.28, 4.36, 4.38, 4.47. 



2. Теми семінарських занять  

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1. Загальні положення про право власності: поняття, ознаки і зміст 

            Семінарське заняття №1 – 2 год. 
План 

1. Поняття власності і права власності. 
2. Власність як соціальна, економічна та правова категорія.  
3. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні. 

      Семінарське заняття №2 – 2 год. 
1. Зміст права власності. 
2. Загальна характеристика прав володіння, користування та розпоряд-
ження. 
3. Межі здійснення права власності. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «речове 
право», «речові правовідносини», «абсолютні права», «власність», «право 
власності», «право володіння», «законне володіння», «незаконне володіння», 
«недобросовісне незаконне володіння», «право користування», «право 
розпорядження», «державна власність», «комунальна власність», «приватна 
власність», «спільна власність», «спільна сумісна власність», «спільна часткова 
власність». 
 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 

1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.13, 1.3.21, 1.3.22, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 

1.3.31, 1.3.33, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.5, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.7, 

4.8, 4.18, 4.19, 4.24, 4.25, 4.39, 4.44, 4.49 

 

ТЕМА 2. Способи  набуття  права  власності 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Способи набуття права власності: класифікація та критерії розмежування. 

2. Загальна характеристика первісних способів набуття права власності. 

3. Виникнення права власності за первісними способами  набуття права 

власності. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика похідних способів набуття права власності. 

2. Виникнення права власності за похідними способами  набуття права 

власності. 

3. Приватизація як похідний спосіб  набуття права власності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підстави набуття права власності, первісні способи набуття права власності, 

похідні способи набуття права власності, створення нової речі, привласнення 

загальнодоступних дарів природи, безхазяйна річ, бездоглядна домашня 



тварина, переробка речі,  набувальна давність, знахідка, скарб, новостворене 

майно, об’єкт незавершеного будівництва, спадкування, приватизація. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.21, 1.3.24, 1.3.29, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.36, 

1.3.38, 1.4.1, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.11, 4.13, 4.17, 4.20, 4.27, 4.28, 

4.32, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.45, 4.46, 4.50. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 3. Способи припинення  права власності 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика підстав припинення права власності. 

2. Підстави припинення права власності з волі власника. 

3. Характеристика окремих підстав припинення права власності з волі 

власника. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика підстав припинення права власності незалежно 

від волі власника. 

2. Примусове відчуження земельних ділянок приватної власності, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності, викуп пам’яток історії та культури. 

3. Відчуження власником свого майна, відмова власник від права власності, 

припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій 

особі. 

4. Знищення майна, звернення стягнення на майно за зобов’язанням 

власника. 

5. Реквізиція та конфіскація, припинення юридичної особи чи смерть 

власника. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

підстави припинення права власності, відчуження права власності, відмова від 

права власності, знищення майна, суспільна необхідність, реквізиція, 

конфіскація, знищення майна. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.13, 1.3.20, 1.3.24, 1.3.29, 1.3.31, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.35, 1.3.36, 1.3.37, 

1.3.38, 1.3.39, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 

4.13, 4.17, 4.20, 4.26, 4.33. 

 

ТЕМА 4. Особливості набуття та здійснення права власності на окремі 

види майна 



Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Право власності на земельну ділянку. 

2. Право власності на житло.  

3. Підстави виникнення та припинення права власності на житло 

       Семінарське заняття №2 – 2 год. 
1. Особливості правового режиму публічних форм власності. 

2. Право власності на зброю, боєприпаси, бойову і спеціальну військову 

техніку, ракетно-космічні комплекси, вибухові речовини й засоби вибуху, 

бойові отруйні речовини, наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні 

лікарські засоби, протиградові установки, державні еталони одиниць фізичних 

величин, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, об'єкти, 

що перебувають на державному обліку як пам'ятки історії та культури, 

радіоактивні речовини. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню. Право 

власності на земельну ділянку. Право власності на житло. Підстави виникнення 

та припинення права власності на житло. Особливості правового режиму 

публічних форм власності. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.8, 

1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.21, 1.3.23, 

1.3.26, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 1.3.32, 1.3.38, 1.3.40, 1.3.41, 1.3.42, 1.3.43, 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 

3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 

4.29, 4.30, 4.40, 4.41, 4.43. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 5. Форми і види права власності 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Правове регулювання права державної та комунальної власності. 

2. Суб’єкти та об’єкти права державної власності. 

3. Підстави виникнення права державної власності. 

4. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності. 

5. Підстави виникнення права комунальної власності. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Поняття та зміст права приватної власності.  

2. Підстави набуття права приватної власності. 

3. Підстави припинення права приватної власності. 

 

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

права власності, види права власності, об’єкти права власності, суб’єкти права 



власності, довірча власність, приватна власність, державна власність, 

комунальна власність. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.8, 

1.3.9, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.21, 1.3.23, 

1.3.26, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 1.3.32, 1.3.38, 1.3.40, 1.3.41, 1.3.42, 1.3.43, 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5, 3.11, 3.12, 3.13, 

3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 

4.29, 4.30, 4.40, 4.41, 4.43. 

 

ТЕМА 6. Право спільної власності 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

4. Поняття права спільної власності. 

5. Види права спільної власності. 

6. Правове регулювання права спільної власності. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Право спільної часткової власності. 

2. Право спільної сумісної власності. 

 

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

власність, види спільної власності, спільна часткова власність, спільна сумісна 

власність, ідеальна частка, реальна частка, виділення частки, поділ спільного 

майна, співвласники. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.3.3, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.13, 

1.3.24, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.38, 1.3.40, 1.3.41, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.3, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 

3.5, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 4.14. 

 

ТЕМА 7. Речові  права на чуже майно 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Загальнотеоретична характеристика речових прав на чуже майно. 

2. Поняття речових прав на чуже майно в сучасному цивільному праві. 

3. Види речових прав на чуже майно в сучасному цивільному праві. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Право користування чужим майном (сервітут). 

2. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис). 

3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій). 

 



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

право на чуже майно, право володіння чужим майном, право користування 

чужим майном, володіння, добросовісне володіння, недобросовісне володіння, 

володілець, сервітут, особистий сервітут, земельний сервітут, міський сервітут, 

право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцій). 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.9, 1.3.10, 

1.3.13, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17. 

 

ТЕМА 8. Захист права власності та інших речових прав 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Поняття захисту права власності. 

2. Принципи захисту права власності.  

3. Механізм захисту права власності. 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

План 

1. Форми захисту права власності. 

2. Способи захисту права власності. 

3. Засоби захисту права власності. 

 

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

права власності, принципи захисту права власності, механізм захисту права 

власності, форми захисту права власності, способи захисту права власності, 

засоби захисту права власності, речово-правові способи захисту права 

власності, зобов’язально-правові способи захисту права власності, 

віндикаційний позов, негаторний позов, позов про визнання права власності, 

позов про виключення майна з опису. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9, 

1.3.10, 1.3.11, 1.3.21, 1.3.25, 1.3.31, 1.3.32, 1.3.33, 1.3.34, 1.3.39, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 

1.5.4, 2.3, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 

3.17, 4.3,4.15, 4.27, 4.28, 4.36, 4.38, 4.47. 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

з навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності» 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд із навчальної дисципліни 
«Правове регулювання відносин власності», 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 продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд із навчальної дисципліни 
«Правове регулювання відносин власності», засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання 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 законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

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

2 

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

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу з навчальної дисципліни «Правове регулювання 
відносин власності», 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 

 



4. Рекомендована література 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради, 1996, N 30, ст. 141. 

1.2. акти міжнародного права: 

1.2.1. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, схвалено 10 

грудня 1948 року. 

1.2.2. Конвенція про права дитини. Схвалено ООН, Резолюція № 44/25, 

20 листопада 1989 року. Ратифіковано Україною 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ. 

1.3. закони: 

1.3.1. Водний кодекс України вiд 06.06.1995  № 213/95-ВР // Відомості 

Верховної Ради, 1995, N 24, ст.189. 

1.3.2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Відомості 

Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144. 

1.3.3. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III // Відомості 

Верховної Ради, 2002, N 3-4, ст.27. 

1.3.4. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 № 

176/95-ВР // Відомості Верховної Ради, 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349. 

1.3.5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 

07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, 

додаток до N 51, ст.1122. 

1.3.6. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III // 

Відомості Верховної Ради, 2001, N 25-26, ст.131. 

1.3.7. Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості 

Верховної Ради 1994, N 17, ст.99. 

1.3.8. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV // Відомості 

Верховної Ради, 2002, N 38-39, ст.288. 

1.3.9. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 № 2947-III // Відомості 

Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст.135. 

1.3.10. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості 

Верховної Ради, 2003, NN 40-44, ст.356. 

1.3.11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492. 

1.3.12. Про розмежування земель державної та комунальної власності: 

Закон  України  № 1457-IV від 05.02.2004 //  Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2004, N 35, ст.411. 

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

обтяжень: Закон України  № 1952-IV від 01.07.2004 // Відомості Верховної 

Ради, 2004, N 51, ст.553. 

1.3.14. Про особливості приватизації майна в агропромисловому 

комплексі: Закон України № 290/96-ВР від 10.07.1996 // Відомості Верховної 

Ради, 1996, N 41, ст. 188. 

1.3.15. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва: 

Закон України № 1953-III від 14.09.2000 // Відомості Верховної Ради, 2000, N 

45, ст.375. 



1.3.16. Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери 

управління Міністерства оборони України: Закон України № 1741-III від 

18.05.2000 // Відомості Верховної Ради, 2000, N 35, ст.279. 

1.3.17. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації: Закон України № 847-XIV від 07.07.1999 // Відомості Верховної 

Ради, 1999, N 37, ст.332. 

1.3.18. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію): Закон України № 2171-XII від 06.03.1992 // Відомості Верховної 

Ради, 1992, N 24, ст.350. 

1.3.19. Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають 

приватизації: Закон України № 574-VI від 23.09.2008 // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2009, N 8, ст.105. 

1.3.20. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України № 1559-

VI від17.11.2009  // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 1, ст.2. 

1.3.21. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон 

України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України, 1991 

р., № 41, ст. 546. 

1.3.22. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 

р. № 2709-ІV // ВВР. – 2005. - № 32. – Ст. 422. 

1.3.23. Про управління об'єктами державної власності: Закон України 

від 21.09.2006 № 185-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, 

ст.456. 

1.3.24. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251. 

1.3.25. Про судову експертизу. Закон України № 4038-ХІІ від 25 лютого 

1994 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, Ст. 232. 

1.3.26. Про приватизаційні папери: Закон України № 2173-XII від 

06.03.1992 // Відомості Верховної Ради, 1992, N 24, ст.352. 

1.3.27. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, 

ст.170. 

1.3.28. Про власність : Закон України від 07.02.1991 № 697-XII // Відомості 

Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 20, ст.249 (Втратив чинність). 

1.3.29. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-

XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682. 

1.3.30. Про об'єднання громадян: Закон України № 2460-XII від 16.06.1992 

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 34, ст.504. 

1.3.31. Про заставу: Закон України  вiд 02.10.1992 № 2654-XII // Відомості 

Верховної Ради, 1992, N 47, ст.642. 

1.3.32. Про нотаріат: Закон України № 3425-XII від 02.09.1993 // Відомості 

Верховної Ради, 1993, N 39, ст.383. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/185-16
http://zakon.rada.gov.ua/go/2658-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2658-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/697-12


1.3.33. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 

№ 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64. 

1.3.34. Про виконавче провадження: Закон України вiд 21.04.1999 № 606-

XIV // Відомості Верховної Ради, 1999, N 24, ст.207. 

1.3.35. Про правовий режим воєнного стану: Закон України вiд 06.04.2000 

№ 1647-III // Відомості Верховної Ради, 2000, N 28, ст. 224. 

1.3.36. Про охорону культурної спадщини: Закон України вiд 08.06.2000 № 

1805-III // Відомості Верховної Ради, 2000, N 39, ст.333. 

1.3.37. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України вiд 

16.03.2000 № 1550-III // Відомості Верховної Ради, 2000, N 23, ст.176. 

1.3.38. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 

№ 742-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232. 

1.3.39. Про іпотеку: Закон України  вiд 05.06.2003 № 898-IV // Відомості 

Верховної Ради, 2003, N 38, ст.313. 

1.3.40. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-

IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.363. 

1.3.41. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35. 

1.3.42. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI 

// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51,  ст.384. 

1.3.43. Про Фонд державного майна України: Закон України від 

09.12.2011 № 4107-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, 

ст.311. 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної 

Ради України  вiд 17.06.1992 № 2471-XII // Відомості Верховної Ради, 1992, N 

35, ст. 517. 

1.4.2. Про затвердження Положення про Реєстр об'єктів державної 

власності, які використовуються у сфері господарської діяльності: Постанова 

Кабінету Міністрів України № 467 від 14.04.2004. 

1.4.3. Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого 

майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: Постанова 

Кабінету Міністрів України вiд 25.08.1998 № 1340 // Офіційний вісник України 

вiд 10.09.1998 - 1998 р., № 34, стор. 29. 

1.4.4. Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної 

власності: Постанова Кабінету Міністрів України  № 803 від 06.06.2007. 

1.4.5. Про затвердження Положення про Спадковий реєстр: Наказ 

Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 // Офіційний вісник 

України від 25.07.2011 р., № 54, стор. 34, стаття 2155. 

1.4.6. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12. 

1.4.7. Про затвердження Порядку ведення Реєстру прав власності на 

нерухоме майно: Наказ Міністерства юстиції України вiд 28.01.2003 № 7/5 // 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0067-03. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4107-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0067-03


1.4.8. Щодо оформлення спадкових прав фізичних та юридичних осіб: 

Лист Міністерства юстиції України від 11.10.2010 № 31-32/238 // 

http://zakon2.rada.gov.ua. 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Про судову практику у справах за позовами про захист права 

приватної власності: Постанова Верховного суду України від 22.12.1995 № 20 // 

http://zakon2.rada.gov.ua. 

1.5.2. Про практику застосування судами законодавства, що регулює 

право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму 

Верховного суду України від 04.10.1991 № 7 // http://zakon2.rada.gov.ua. 

1.5.3. Про судову практику у справах про спадкування. Постанова 

Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // 

http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. 

1.5.4. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 
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