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Теми семінарських занять 

 

 

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

Припинення зобов’язань. 

Семінарське заняття № 1- 2 год. 

План: 

 

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

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

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

пені. Збільшення та зменшення розміру неустойки.  

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

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

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

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

застави.  

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

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

застави.  

8. Поняття та особливості притримання. 

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

вимог; домовленість сторін: новація, передання боржником відступного, 

прощення боргу. 

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

смерть кредитора чи боржника; ліквідація юридичної особи.  

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

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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

 

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

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

 

ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність 

Семінарське заняття № 2- 2 год. 

План: 

 

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

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

обов’язку продавця передати  товар. Правові наслідки порушення умов 

договору щодо кількості, асортименту, якості товару.  

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

Особливості купівлі-продажу товару на біржі.  
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4. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу. Продаж 

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

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

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

умови та зміст договору.  

6. Зміна і розірвання договору поставки. 

7. Загальна характеристика договору контрактації сільськогосподарської 

продукції.  

8. Поняття та зміст договору про постачання енергетичними й іншими 

ресурсами через приєднану мережу; його відмінність від подібних 

договорів.  

 

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

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

поставки. Загальна характеристика договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. Поняття та зміст договору про постачання 

енергетичними й іншими ресурсами через приєднану мережу. 

 

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

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

 

 

 

ТЕМА 5. Договори з виконання робіт 

Семінарське заняття № 3 - 2 год.  

План: 

 

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

обов’язки сторін. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 

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

Порядок оплати роботи. 

2. Відповідальність сторін за договором підряду.  

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

укладання і виконання договору побутового підряду.  

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

будівельного підряду. Порядок, строк і укладання договору будівельного 

підряду.  

5. Загальна характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. 

Обов’язки  підрядника та замовника.  Відповідальність підрядника за недоліки  

документації та робіт.  

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

конструкторських та технологічних робіт. Порядок виконання робіт за 

договором. Права сторін на результати робіт.  Обов’язки сторін. 
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Відповідальність виконавця за порушення договору. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Договір підряду.Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 

матеріалу. Ціна роботи. Кошторис. Строки виконання роботи. Порядок оплати 

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

виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт.  

 

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

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

 

 

ТЕМА 9. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Семінарське заняття № 4- 2 год. 

План: 

1.Поняття, предмет та правова характеристика договору про спільну 

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

2. Поняття, предмет та правова характеристика договору простого 

товариства.Сторони за договором простого товариства, їх права та обов’язки.  

3. Поняття, предмет та правова характеристика засновницького договору. 

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

 

 

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

про спільну діяльність, договір простого товариства, засновницький договір. 

Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, 

ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання 

виключних прав інтелектуальної власності. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.; 1.3.2.; 1.3.5.; 1.3.12.; 1.3.14.; 1.3.16.; 

1.3.20.; 1.4.4.; 1.4.8.; 1.4.13. 
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ТЕМА 9. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Семінарське заняття № 5- 2 год. 

План: 

 

1.Роль і значення зобов’язань у сфері інтелектуальної діяльності. Види договорів 

щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.  

2.Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір.  

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

інтелектуальної власності. Договір про передачу виключних майнових прав 

інтелектуальної власності.  

4. Авторський договір. 

 

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

про спільну діяльність, договір простого товариства, засновницький договір. 

Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, 

ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання 

виключних прав інтелектуальної власності. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.; 1.3.2.; 1.3.5.; 1.3.12.; 1.3.14.; 1.3.16.; 

1.3.20.; 1.4.4.; 1.4.8.; 1.4.13. 

 

 

ТЕМА 10. Шлюб. Порядок укладання та припинення шлюбу. 

 

Семінарське заняття № 5- 2 год. 

План: 

1.Поняття шлюбу. Ознаки шлюбу. Право на шлюб. Умови вступу до шлюбу. 

Шлюбний вік. Право на шлюб. Добровільність шлюбу. Перешкоди до укладання 

шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Порядок укладання шлюбу.  

2. Особливості реєстрації шлюбу із засудженими, які відбувають покарання в 

установах виконання покарань. Реєстрація факту реєстрації шлюбу на судні. 

Правові наслідки шлюбу. Правозгідність шлюбу.  

3.Підстави припинення шлюбу. Розірвання шлюбу  державним органом реєстрації 

актів цивільного стану.  

4.Розірвання шлюбу в судовому порядку. жя. Підстави для розірвання шлюбу за 

позовом одного з подружжя. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу. 

Юридичні наслідки розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу у разі його 

розірвання. Реєстрація розірвання шлюбу.  

5. Поняття режиму окремого проживання подружжя. Підстави для встановлення 

режиму окремого проживання подружжя. Правові наслідки встановлення режиму 
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окремого проживання подружжя. Припинення режиму окремого проживання 

подружжя. 

 

 

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

ознаки шлюбу, шлюбний вік, право на шлюб, умови вступу до шлюбу, 

добровільність шлюбу, одношлюбність, перешкоди до укладання шлюбу, порядок 

укладання шлюбу, заручини, реєстрація шлюбу, правозгідність шлюбу, підстави 

припинення шлюбу, розірвання шлюбу, ежим окремого проживання подружжя. 

 

Рекомендована література до Теми 10.; 1.2.5.; 1.2.8.; 1.2.9.; 1.2.10.; 1.2.15.; 

1.2.16.; 1.2.17.; 1.2.18.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.4.5.; 1.4.7.; 1.4.10; 1.4.11.; 

1.4.12. 

 

 

 

ТЕМА 11. Недійсність шлюбу                                                                                                                                 

                                                                                Семінарське заняття № 6 - 2 год. 

План: 

 

1. Підстави для визнання шлюбу недійсним 

2. Порядок визнання шлюбу недійсним 

3. Обставини, що виключають недійсність шлюбу 

4. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним 

 

Задача 1 

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

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

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

чоловіка безвісно відсутнім. Після ухвалення судом такого рішення гр. 

Пономарьова зареєструвала розірвання шлюбу в органі РАЦС та вступила в новий 

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

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

чоловіком відмовилась. 

1. Які є підстави для визнання шлюбу недійсним? 

2.  Як вирішити спір? 

 

Задача 2  

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

недійсним шлюбу, зареєстрованого між померлим батьком позивача - Володіним і 

відповідачкою. Позивач зазначив, що реєстрація шлюбу була проведена у 

приміщенні лікарні без дотримання місячного строку від дня подачі заяви до 

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

Володіна лише з метою позбавити спадщини свого єдиного спадкоємця за 



10 

 

 10 

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

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

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

до моменту смерті перебував у свідомості. 

Як слід вирішити дану справу? 

 

Задача 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Як слід вирішити даний спір? 

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

нерозірваний шлюб гр. Потапова із першою дружиною? 

 

Задача 4 

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

пятидесятидвухлітня Л. А. Курасова домовилися зареєструвати шлюб за умови 

забезпечення Курасовою належного догляду за Бєлоусовим, за що останній обіцяв 

залишити їй після смерті в спадщину свою приватизовану квартиру. Після 

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

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

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

листопада 2003р. фактично перестала проживати разом з ним. 

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

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

фіктивно через квартиру, сторони підтримували сімейні відносини нетривалий 

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

Яке рішення повинен прийняти суд за позовом Бєлоусова? 

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

використані судом при розгляді цієї справи? Свою відповідь обґрунтуйте. 
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Задача 5 

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

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

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

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

може змінитися в результаті з’ясування цього факту. 

Яку відповідь ви можете надати Шатровій? 

 

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

укладанні шлюбу. Принцип одношлюбності. Фіктивний шлюб. Небезпечна 

хвороба. Тяжка хвороба. Фіктивний шлюб. Неукладений шлюб. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

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

 

 

 

Рекомендована література до Теми 11: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

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

 

 

Теми практичних занять 

 

 

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

Практичне заняття №1 – 2 год. 

Задача 1. 

Директор заводу "Нептун" доручив робітнику заводу - наладчику Власову 

відремонтувати верстату. 

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

робітником заводу? 

 Задача 2. 

Туристична компанія "Глобус" купила для свого центрального офісу 2 

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

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

автомобілі ВАЗ-2107 було доручено начальнику адміністративно-господарської 

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

справився з керуванням автомобіля, у результаті чого відбулося зіткнення з 

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

результаті зіткнення істотно постраждали обидва автомобілі, комп'ютери були 
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зіпсовані, а Макаров одержав тілесні ушкодження і згодом був визнаний 

інвалідом 2-ої групи. 

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

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

Задача 3. 

Для проведення ремонтних робіт у власній квартирі Неправський зайняв у 

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

кількість цементу або його вартість грошима. Через місяць Неправський повернув 

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

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

потрібні гроші. Неправський на таку пропозицію не погодився. 

Як повинен бути вирішений спір? 

 

 Задача 4. 

Сатанеєв, який збирав протягом багатьох років колекцію монет, вирішив 

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

приналежність до кожної країни припадала однакова за вартістю кількість монет. 

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

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

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

купить монети, що є особливо цінними. Проте саме ці монети виявилися вже 

проданими. Від одержання іншої залишеної йому серії монет він відмовився і вважав 

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

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

за укладеним договором належить йому. 

Проаналізуйте аргументи сторін. 

 

Задача 5. 

Будівельник Маліков прийняв на себе зобов'язання протягом року побудувати 

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

будучи його спадкоємцем, зажадав від Скрябіна сплатити вартість виконаної 

Маліковим частини роботи. Скрябін відмовився задовольнити вимогу, посилаючись 

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

Яке рішення повинен винести районний суд? 

 

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

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

передбачається програмою) Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо цивільно-правових договорів; аналізувати юридичні факти, 

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

застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 
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час вивчення теми: попередній договір, пропозицію уклати договір, відповідь на 

пропозицію. 

 

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

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

 

 

Тема 4. Договори про передачу майна у користування. 

 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Громадянка Федорова вироком суду була визнана винною у вбивстві старої 

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

виключного провадження за відсутності складу злочину справу було закрито, а 

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

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

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

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

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

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

порушена слідчим внутрішніх справ, розслідування і нагляд за ходом слідства 

здійснювала прокуратура, а винною її визнав суд. 

 Надайте обґрунтовану відповідь. 

 

Задача 2. 

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

спростувати поширену ним у пресі інформацію та публічно вибачитися перед 

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

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

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

Волошин добровільно виконав рішення суду, сплативши грошову суму, 

спростувавши поширену інформацію, а також публічно вибачився, однак 

оскаржив попередні судові рішення до суду касаційної інстанції. При розгляді 

справи касаційною інстанцією було встановлено неправильне застосування 

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

справи Громова і зміст поширеної ним інформації повністю відповідають статусу 

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

Інстанцій не прийнято до уваги практику Європейського суду з прав людини 

щодо аналогічних питань. Суд касаційної Інстанції попередні судові рішення 

скасував і в позові Громову відмовив. 

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

місцевого та апеляційного судів з вимогами компенсувати йому завдану шкоду, 

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

принизливу дію. 

Чи є підстави для задоволення позову Волошина?  

 

Задача 3. 

Громадянин Міхєєнко визнав себе винним у вчиненні тяжкого злочину і був 

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

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

середньомісячної платні за відбування покарання; 2) про надання жилого 

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

 Чи законні ці вимоги? 

 

Задача 4. 

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

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

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

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

час заподіяння сином шкоди була важко хвора і знаходилась на стаціонарному 

лікуванні в лікарні. 

 Хто є належним відповідачем за  позовом С.? 

 

Задача 5. 

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

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

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

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

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

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

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

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

про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному 

обсязі. 

Чи правильно вирішена справа ? 

 

 

 

Задача 6. 

Фермерське господарство заявило позов про стягнення з Краснова та 

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

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

пожежу, внаслідок якої згоріло 10 т соломи. 

Суд узяв до уваги матеріальне становище відповідачів і задовольнив позов 

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

апеляційному порядку рішення місцевого суду було змінено: з Краснова стягнуто 
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1 500 грн. а з Холодова - 2 100 грн., оскільки відповідальність батьків має бути 

дольовою, а не солідарною. 

Чи правильно вирішено справу 

 

 

ТЕМА 6. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування. 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

 

Задача 1. 

На адресу Харківської міської бази МВС Украйни надійшла партія товарів 

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

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

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

одержанні вантажу, військова база зажадала від дороги відшкодування збитків і 

оплати штрафу за прострочення доставки вантажу всього на суму 15 тисяч 

гривень.  

В господарському суді представник залізниці заслався на те, що псування 

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

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

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

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

перевозився вантаж. Тому на основі Цивільного кодексу України дорога повинна 

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

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

бракує.  

1. Зробіть аналіз заперечень залізної дороги.  

2. Яким повинно бути рішення суду?  

1. Визначить розмір штрафу за прострочену доставку вантажу, а також 

розмір збитків.  

 

Задача 2.  

Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить 

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

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

позов до перевізника про стягнення збитків. В господарському суді відповідач 

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

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

вважати недоказаною. При  цьому панчішна фабрика вказала, що статут 

автотранспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від 

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

покласти відповідальність на панчішну фабрику, слід встановити, що 

пошкодження вантажу сталося за причин, що вказані у статуті.  

1. Чи суттєві заперечення панчішної фабрики?  
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2. Яке рішення повинен винести господарський суд? 

 

Задача 3.  

За договором, укладеним між торгівельним підприємством та Південно-

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

Дніпропетровська. Пі час одного з перевезення сталося зіткнення вантажних 

потягів, що спричинило загибель вантажу торгівельного підприємства. Через 3 

місяці торгівельне підприємство надіслало залізниці претензію, в якій вимагало 

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

сплатило підприємство за перевезення вантажу. У встановлений термін залізниця 

надіслала заявникові відзив, у якому погоджувалася відшкодувати тільки суму 

втраченого вантажу. Підприємство звернулося до господарського суду. 

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

втрату вантажу? 

2. Протягом якого терміну можуть заявляти претензії і подавати позови 

до залізниці? 

3. Яке рішення має прийняти суд. 

Задача 4. 

Відповідно до розгорнутого місячного плану перевезень і декадних 

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

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

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

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

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

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

відмовилось нічим не мотивуючи свою відмову. 

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

в третю відповідно до заявки вантажовідправника 100 вагонів. 

Об'єднання «Апатит» подала позов проти Криворізького відділення 

дороги про стягнення штрафу за невиконання плану перевезень - недоставка в 

другу декаду 20 вагонів. 

Заперечуючи проти позову, відділення дороги вказувало, що вимога 

вантажовідправника необґрунтована, тому що в другу декаду було подано 80 

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

першу декаду. 

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

перевезень виконаний. Штраф невиконання плану перевезень стягується за 

підсумками місяця. 

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

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

викликаних простоєм вагонів з цієї причини. Крім того, відділення вважало, що 
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позов повинний подаватися  не до Відділення, а до Управління залізниці, що є 

суб'єктом правовідносин по перевезенню вантажів. 

1. Розберіть докази сторін і вирішіть спір. 

 

Задача 5. 

Холодокомбінат звернувся з позовом до перевізника – Управління 

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

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

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

що вагон завантажений до повної місткості і відсутня кількість вантажу 

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

обставини були підтверджені експедитором м'ясокомбінату і знайшли свій 

відбиток в комерційному акті. 

1. Хто повинний відповідати за недостачу вантажу? 

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

на станцію призначення в справному стані і за його пломбами? 

 

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

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

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з надання послуг; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів з надання послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договір перевезення вантажів, товарно-транспортна 

накладна; договір транспортного експедирування.  

 

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

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

 

 

 

 

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

                                                                                  Практичне заняття № 4 - 2 год.  

 

Задача 1. 

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

будівельні матеріали. Коли будівельні матеріали були придбані, Миколаєнко 

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

матеріали придбано за завищеними цінами. Іванов вимагав оплати матеріалів, 



18 

 

 18 

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

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

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

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

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

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

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

Сторони звернулися до юридичної консультації.  

Яке роз'яснення їм слід дати? 

 

Задача 2. 

Богдан після виконання договору доручення вимагав від Курилова виплати 

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

від ціни укладеного договору. Курилов відмовився виплатити винагороду Б 

такому розмірі, оскільки при укладенні договору конкретна сума винагороди 

названа не була, однак він задоволений умовами укладеного Богданом правочину 

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

має право самостійно визначати суму винагороди. Крім того, як йому відомо, 

агенції по найму житла за таку послугу отримують винагороду в розмірі 15%-25% 

від ціни договору, а він назвав мінімальну суму. 

Як вирішити спір? 

 

Задача 3. 

Коробов уклав з Борисенком договір комісії, відповідно до якого останній 

за винагороду в розмірі 250 грн повинен був придбати для Коробова 

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

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

сенку одразу після укладення договору комісії. Через тиждень Борисенко 

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

Коробова обумовлену договором винагороду та передав йому майже всі складові 

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

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

змушений їхати у відрядження, а тому порадив Коробову самому забрати 

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

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

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

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

ПК складає 4750 грн. 

Коробов не погодився з вимогами Ряднова і звернувся до юридичної 

консультації з такими запитаннями: 

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

приватного підприємця Ряднова передачі йому монітора? З, Чи потрібно 

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

відмовитися від купівлі ПК і вимагати повернення грошей? 6. Чи доцільно 
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вимагати від Борисенка повернення сплаченої йому винагороди?    

Дайте відповідь. 

 

Задача 4. 

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

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

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

щодо реалізації молочної продукції комітента споживачам, отримуючи за це 

винагороду в розмірі 10% від вартості реалізованої продукції. 

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

цим простою протягом тривайого часу холодильних агрегатів ТОВ молочна 

продукція ВАТ втратила споживчі властивості. ВАТ звернулося з вимогами до 

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

реалізації, на суму 16 000 гри. 

 

Оцініть законність і обгрунтованість вимог комітента. Яке юридичне 

значення має та обставина, що молочна продукція втратила споживчі 

властивості внаслідок аварії системи енергопостачання ? 

 

Задача 5. 

Акціонер АТ "Троянда" Іванов передав за договором управління майном 

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

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

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

відбув у туристичну подорож на 5 місяців. 

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

знецінюються, і він прийняв рішення передати акції брокеру Петрову для 

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

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

заступником управителя і звернувся до суду з вимогою про відшкодування 

завданих йому збитків. 

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

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

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

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

повинен прийняти належне виконання зобов'язання за договором і виплатити 

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

договором управління майном. 

Вирішіть спір 

 

Задача 6. 

Будько уклав із підприємцем Спритним договір управління житловим 

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

доходу від експлуатації будинку щомісячно. 
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Спритний здав будинок в оренду під магазин. Згодом, отримавши кредит у 

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

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

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

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

договору і стягнення з управителя нестриманих доходів відповідно до умов 

договору. 

Як слід вирішити справу  

 

Задача 7. 

Коваленко отримав у спадщину бетономішалку. Оскільки остання не була 

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

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

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

договору Потапов продав бетономішалку Васильєву, вважаючи себе довірчим 

власником (ч.2 ст. 1029 ЦК України). 

Коваленко звернувся з віндикаційним позовом до Васильєва про 

витребування бетономішалки, а до Потапова - про відшкодування збитків за 

договором управління майном. 

У судовому засіданні Потапов пояснив, що як довірчий власник він мав 

право розпоряджатися майном на свій розсуд, бо укладеним договором 

управління майном не передбачалося обмежень його прав. До цього ж 

бетономішалку продано дуже вигідно, а тому розрахунки з Коваленком мають 

складатися з вартості бетономішалки за вирахуванням плати щодо управління 

нею. 

Вирішіть спір 

 

Задача 8. 

Волчков звернувся до ТОВ "Фіалка", що здійснювало підприємницьку 

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

пропозицією укласти договір комісії на реалізацію ТОВ "Фіалка" комплекту 

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

оглянувши принесені Волчковим прикраси, погодилася з можливістю укладення 

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

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

директора запропонувала Волчкову. залишити прикраси на зберігання у ТОВ 

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

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

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

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

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

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

більшою ціною не було можливості. 

Волчков звернувся до юридичної консультації з такими запитаннями: 
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1. Чи може він вимагати від ТОВ "Фіалка" сплати 100% отриманої останнім 

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

належали Волкову, без укладення договору комісії? 3. Чи зобов'язаний був 

Волчков подавати комісіонеру документи або інші докази з метою підтвердження 

права власності на ці речі? 

 Дайте відповідь. 

 

Задача 9. 

Виробничий кооператив "Свитязь" передав за договором управління 

майном Козирю, який був суб'єктом підприємницької діяльності, в управління 

птахоферму. Через рік управитель з'ясував, що інкубатор, який входив до складу 

птахоферми і вважався втраченим, перебуває у Півня, який раніше був 

завідуючим птахофермою. 

Управитель звернувся до Півня з вимогою повернути інкубатор та сплатити 

всі доходи, отримані останнім за час неправомірного володіння інкубатором. 

Однак установник управління '- виробничий кооператив "Свитязь" - погодився з 

таким веденням управління і заборонив Козирю звертатися з претензіями до 

Півня. Одночасно Козирю стало відомо, що птахоферма є предметом договору 

застави за кредитним договором з банком, строк виконання якого настане через б 

років. 

У зв'язку з цим Козир звернувся до суду з позовом про дострокове 

розірвання договору управління птахофермою і виплату йому певної винагороди 

за час фактичного управління майном. 

Як слід вирішити справу? 

 

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

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

передбачається програмою).  Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів з надання послуг; правильно застосовувати норми 

цивільного права щодо договорів з надання послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договіркомісії, доручення, договір управління майном.  

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 
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ТЕМА 9. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

Практичне заняття № 5– 2 год. 

 

Задача 1. 

Установчим договором товариства з обмеженою відповідальністю було 

передбачено, що кандидатура головного бухгалтера товариства перед 

призначенням на посаду повинна погоджуватися із засновниками товариства на їх 

загальних зборах. Всупереч цьому, директор товариства, який не був його 

засновником, призначив на посаду головного бухгалтера свою сестру, не 

погодивши її кандидатуру із жодним із засновників. Один із засновників почав 

вимагати звільнити головного бухгалтера, оскільки не було додержало порядку 

його призначення. Крім того, він посилався на те, що родичам заборонено 

працювати на одному підприємстві. Директор підприємства відмовився звільняти 

бухгалтера, посилаючись на те, що за статутом товариства він має право 

самостійно здійснювати адміністративно-господарську діяльність; до компетенції 

ж загальних зборів засновників взагалі не належить погодження кандидатури 

головного бухгалтера. Заборони ж родичам працювати на підприємстві установчі 

документи не містять.  

1. Яке значення має установчий договір і статут у діяльності 

господарського товариства? Якому документу надається перевага при 

наявності подібних суперечностей між установчим договором і статутом? 

2. Чи заслуговують на увагу доводи засновника про неможливість родичів 

працювати на одному підприємстві? 

          3. Чи мають право засновники без погодження з директором самостійно 

звільнити головного бухгалтера, зробивши відповідний запис у трудовій книжці? 

 

Задача 2. 

Учасник спільного підприємства у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства. У 

грудні він звернувся до директора товариства, яким був інший учасник, із 

вимогами про повернення його внеску до статутного фонду товариства — 

квартири, про сплату йому частики вартості майна підприємства пропорційно 

його внеску, а також про сплату частини прибутку, що належала йому за 

підсумками року. Директор пояснив, що дивіденди він зможе отримати лише у 

січні наступного року після складання річного балансу підприємства. Повернути 

ж квартиру він відмовився, запропонувавши замість неї грошову компенсацію у 

розмірі її вартості, встановленої довідкою бюро технічної інвентаризації; 

Частину вартості майна товариства директор взагалі відмовився повертати 

без будь-якої компенсації, оскільки це не передбачено установчими документами. 

Під час судового розгляду з'ясувалося, що за установчими документами 

товариства у випадку виходу учасника зі складу товариства його внесок 

переходить до статутного фонду стає власністю підприємства; особі, яка 
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виходить, виплачується частина прибутку, яка отримана підприємством до 

моменту виходу учасника.  

1. Які права мають учасники товариства відносно майна, що внесено ними 

до статутного фонду? Чи відповідають установчі документи, що 

розглядаються, законодавству? 

2. Чи має право учасник вимагати передання йому його внеску до 

статутного фонду в натурі? 

3. Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 3. 

За статутом товариства з обмеженою відповідальністю кожному з учасників 

надавалося право, після сплати ним свого внеску у повному обсязі в будь-який час 

збільшувати суму статутного фонду із внесенням відповідних змін до установчих 

документів. Але, коли один із учасників звернувся до районної адміністрації з 

проханням зареєструвати відповідні зміни, йому було відмовлено із посиланням 

на те, що решта учасників не повністю оплатила свої внески, а тому він не може 

збільшувати своєї частки в статутному фонді товариства. 

 

1. Чи відповідають законодавству установчі документи товариства? 

2. За яких умов можливе збільшення статутного фонду товариства? 

3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації? 

 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49. 
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ТЕМА 9. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Практичне заняття № 6– 2 год. 

Задача 1. 

Підприємці Ворсин, Малявін, Турцов і Васин створили просте товариство з 

метою виготовлення кухонних меблів на продаж. Ворсин вніс у спільну справу 

великий утеплений сарай, професійні знання щодо дизайну меблів і ділові зв'язки 

з придбання матеріалів і фурнітури, а троє інших - інструменти й гроші, 

створивши тим самим первісний капітал. Ворсин, займаючись своїм особистим 

бізнесом, заборгував комерційному банку значну суму грошей. Останній у зв'язку 

з недостатністю у Ворсина особистого майна для погашення боргу висунув 

вимогу про виділення частки боржника в спільному майні товариства з метою 

обігу на неї стягнення. Товариші відмовилися, оскільки це привело б до ліквідації 

простого товариства. 

1. Чи правомірна вимога комерційного банку про виділення частки Ворсина 

в спільному майні товариства?  

2. Які дії має право вчиняти комерційний банку випадку відмови товаришів 

від придбання частки Ворсина?  

3. Чи припинить дія договору простого товариства у разі визнання судом 

Ворсина банкрутом? 

 

Задача 2. 

Автор літературного твору "Ідеальний бізнес" Олефір звернувся до ТОВ 

"Видавництво "Парус" (далі - Видавництво) з метою тиражування книги. 

Видавництво запропонувало проект договору, відповідно до якого воно отримує 

виключні права на видання твору протягом трьох років, за що сплачує автору 

гонорар у розмірі 10 000 грн. З метою з'ясування правових наслідків укладення 

такого договору автор звернувся до юриста за консультацією. Юрист пояснив, що 

в цьому випадку йдеться про видачу виключної ліцензії, до того ж відповідно до 

ст. 1109 ЦК України, оскільки винагорода за використання твору визначається у 

вигляді фіксованої грошової суми, у договорі має бути встановлено максимальний 

тираж твору. Коли Олефір довів це до відома Видавництва, воно не погодилося з 

наведеними аргументами. Зокрема Видавництво зазначило, що пропонує укласти 

не ліцензійний, а видавничий договір, який ЦК України не врегульовано, а тому 

обмеження обсягу тиражування твору не є обов'язковим. 

Як слід вирішити справу? 

 

 

Задача 3. 

Художник Денісюк уклав із видавництвом договір на оформлення та 

ілюстрування книги. Робота художника була прийнята видавництвом. Однак йому 

була сплачена лише половина обумовленого гонорару з посиланням на те, що 
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книга виключена з плану видання. Художник наполягав на виплаті 55 грн. (другої 

половини гонорару), вказуючи, що видавництво уклало з ним самостійний договір 

який не може залежати від виконання договору видавництва і автора 

літературного твору. 

1. Який договір був укладений з художником? 

2. Чи допущені порушення договору? Як вирішити спір? 

 

Задача 4. 

Громадянин Усік звернувся до суду з позовом про стягнення з обласного 

видавництва авторського гонорару. Він пояснив, що здав видавництву єдиний 

примірник рукопису свого роману загальним обсягом біля 23 друкованих 

аркушів. У видавництві рукопис було загублено. На суді виявилося, що автор вів 

із видавництвом переговори про можливість видання роману, але видавничий 

договір укладений не був. Автор просив призначити експертизу для встановлення 

часу, який він витратив на створення роману, і призначити йому на цей час 

мінімальну ставку літературного працівника. 

Як повинна бути вирішена справа? 

        

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

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

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо договорів про спільну діяльність та щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності; застосовувати норми цивільного 

права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих 

ситуацій; складати такі договори. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: договори про спільну діяльність. Види договорів щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 

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

 

 

ТЕМА 10. Шлюб. Порядок укладення та припинення шлюбу 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Подружжя Гончаренко звернулось в органи РАЦВ з заявою про розірвання 

шлюбу. Завідуючий РАЦС відмовился задовольнити їх вимогу та запропонував 

звернутися до суду, так як Гончеренко мав усиновлену дитину віком восьми 

років. Проте суддя також відмовив у прийнятті заяви та запропонував Гончаренко 

знову звернутися до відділу РАЦС. 

Хто прав у вищезгаданої ситуації: орган РАЦС чи суд? Чому? 
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Задача 2. 

До державного органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Київського 

р-ну м.Харкова звернулася гр-ка Швецова із заявою про реєстрацію шлюбу. При 

цьому вона пояснила, що особа, з якою вони вирішили зареєструвати шлюб, - гр-н 

Попов на день подання заяви є відсутнім, бо знаходиться у відрядженні за 

кордоном і повернеться до м.Харкова через 5 місяців. Гр-ка Швецова надала 

письмову заяву гр-на Попова, відповідно до якої останній згоден на реєстрацію 

шлюбу з заявителькою. У зв'язку з відсутністю гр-н Попов просить орган РАЦС, 

по-перше, прийняти його заяву про реєстрацію шлюбу з гр-й Швецовою і, по-

друге, зареєструвати їх шлюб. Робітник органу РАЦС відмовив у задоволенні 

заяви. У зв'язку з цим гр-ка Швецова звернулася до адвоката за роз'ясненням 

питання.  

Дайте юридично обґрунтоване пояснення по справі. 

 

Задача 3. 

До суду звернувся гр-н Копиленко з заявою про розірвання шлюбу. В заяві 

вказувалося, що подружжя Копиленко зареєстрували шлюб шість місяців тому. 

Дітей від цього шлюбу не мають. Гр-н Копиленко (позивач) не може більше 

проживати однієї сім’єю із дружиною у зв'язку з тим, що вона є тяжко хворою - 

страждає на епілепсію. Під час реєстрації шлюбу гр-ка Копиленко приховала 

свою хворобу від позивача, хоча той неодноразово пропонував сторонам пройти 

медичне обстеження, вважаючи його обов'язковим. У зв'язку з наведеним позивач 

вважає, що подальше збереження шлюбу буде суперечити його інтересам, що 

мають істотне значення, і просить суд розірвати шлюб з відповідачкою. 

Яке рішення має прийняти суд? 

 

Задача 4 

До суду звернувся гр-н Трохименко с заявою про розірвання договору 

дарування між ним та гр-й Суворовою. За цим договором гр-н Трохименко 

передав Суворовій - своїй нареченій, каблучку з діамантом дуже великої вартості. 

Шлюб між сторонами зареєстровано не було у зв’язку з відмовою нареченої. 

Вважаючи такий вчинок своєї колишньої нареченої таким, що ганьбить його 

перед друзями та родичами, Трохименко просив повернути йому каблучку в 

примусовому порядку, бо добровільно Суворова відмовилася це зробити, та 

відшкодувати надану йому моральну шкоду. На позов гр-на Трохименко вона 

надала зустрічний позов, в якому вказала, що вона відмовилася від реєстрації 

шлюбу тому, що узнала деякі обставини особистого життя свого нареченого. Як 

вона з'ясувала, в селі, де живуть батьки Трохименка, є жінка, з якою він 

знаходився у фактичному шлюбі більше двох років. Трохименко має маленьку 

дитину, яку він відмовляється утримувати. Така поведінка її нареченого і 

відвернула її від укладення шлюбу. Тому Суворова просила суд не розривати 

договір дарування, тим більш, що каблучку вона вже продала, а грошей на 
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відшкодування Трохименко її вартості в неї немає і відшкодувати їй моральну 

шкоду, яку завдав їй колишній наречений. 

Яке рішення має ухвалити суд? 

 

Задача 5. 

До суду звернувся гр-н Сонін з позовом до гр-ки Соніної про розірвання 

шлюбу. В позові було вказано, що сторони прожили в шлюбі три роки. Шість 

місяців тому у подружжя народилася дитина, яка через два місяці померла. 

Стосунки в сім'ї не склалися, тому нема підстав зберігати шлюб. Соніна, яка була 

викликана судом як відповідачка, пояснила суду, що її сімейні стосунки з 

чоловіком зруйновані остаточно, тому вона не заперечує проти розірвання 

шлюбу. З урахуванням бажання сторін суд ухвалив рішення про розірвання 

шлюбу. 

Чи правильним є рішення суду? Надайте пояснення. 

 

Задача 7. 

Подружжя Чернови подали до суду спільну заяву про розірвання шлюбу. В 

заяві було вказано, що сторони прожили в шлюбі протягом 6 років, мають двох 

неповнолітніх дітей 5 та 2 років. Сімейні стосунки сторін не склалися, тому вони 

бажають розірвати шлюб. Разом з заявою подружжя надало суду письмовий 

договір, відповідно до якого діти після розірвання шлюбу будуть проживати 

разом з матір'ю - Черновою. Батько дітей - Чернов за договором зобов'язується 

надавати старшій дитині - сину утримання, яке буде відповідати % його заробітку. 

В свою чергу Чернова зобов'язалася за договором змінити своє прізвище на 

дошлюбне - Горошко. Суд відмовив подружжю Чернових в прийнятті заяви, 

пояснивши це тим, що в ній сторони не вказали підстави розірвання шлюбу, що 

позбавляє суд можливості винести остаточне рішення по справі. 

Чи вправі суд відмовити ? 

 

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

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

передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному 

законодавстві щодо недоговірних зобов’язань; застосовувати норми цивільного 

права щодо недоговірних зобов’язань до конкретних життєвих ситуацій. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

1.2.19.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.22.; 1.4.7.; 1.4.10.-1.4.12.; 1.5.1.;1.5.5.; 2.6.; 3.7.; 4.12.; 5.55. 
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ТЕМА 11. Недійсність шлюбу 

                                                                                 

Практичне заняття № 8 - 2 год. 

  

 

Задача 1 

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

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

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

чоловіка безвісно відсутнім. Після ухвалення судом такого рішення гр. 

Пономарьова зареєструвала розірвання шлюбу в органі РАЦС та вступила в новий 

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

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

чоловіком відмовилась. 

1. Які є підстави для визнання шлюбу недійсним? 

2.  Як вирішити спір? 

 

Задача 2  

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

недійсним шлюбу, зареєстрованого між померлим батьком позивача - Володіним і 

відповідачкою. Позивач зазначив, що реєстрація шлюбу була проведена у 

приміщенні лікарні без дотримання місячного строку від дня подачі заяви до 

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

Володіна лише з метою позбавити спадщини свого єдиного спадкоємця за 

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

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

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

до моменту смерті перебував у свідомості. 

Як слід вирішити дану справу? 

 

Задача 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

того, в суді постало питання про поділ майна гр. Потапова з його другою 
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дружиною. В період шлюбу ними було придбано меблевий гарнітур вартістю 5 

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

Як слід вирішити даний спір? 

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

нерозірваний шлюб гр. Потапова із першою дружиною? 

 

Задача 4 

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

пятидесятидвухлітня Л. А. Курасова домовилися зареєструвати шлюб за умови 

забезпечення Курасовою належного догляду за Бєлоусовим, за що останній обіцяв 

залишити їй після смерті в спадщину свою приватизовану квартиру. Після 

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

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

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

листопада 2003р. фактично перестала проживати разом з ним. 

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

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

фіктивно через квартиру, сторони підтримували сімейні відносини нетривалий 

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

Яке рішення повинен прийняти суд за позовом Бєлоусова? 

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

використані судом при розгляді цієї справи? Свою відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 5 

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

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

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

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

може змінитися в результаті з’ясування цього факту. 

Яку відповідь ви можете надати Шатровій? 

 

ТЕМА 12. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

 

Задача 1. 

Громадянка Рагозина звернулася до суду з позовом до громадянина 

Рагозина про розлучення і поділ спільного майна. Розглядаючи питання щодо 

майна, суд установив, що на ім'я Рагозина в Ощадбанку є внесок у сумі 6 тис. 

гривень. Оскільки Рагозина в позовній заяві не просила розділити цей внесок, суд 

у рішенні про розірвання шлюбу подальшу долю внеску не визначив. 

1. Дайте правову оцінку рішення суду в частині поділу майна.  

2.  Поясніть, чи може суд розділити внесок між ними? 

 

Задача 2. 



30 

 

 30 

Громадянка Тиха звернулася за допомогою у юридичну консультацію. На 

прийомі вона розповіла наступне. Її чоловік з яким вона прожила 10 років помер. 

Шлюб вони в РАЦС не реєстрували, тому що вважали це порожньою 

формальністю, але жили дружно, господарювали.  

Обидва добре заробляли і за час спільного життя придбали багато 

коштовних речей, у тому числі двохкімнатную квартиру, земельну ділянку, цінні 

папери (акції, облігації). На ім'я чоловіка в банку був внесений внесок, що 

поповнювався за рахунок їхніх загальних коштів. Тиха була впевнена, що після 

смерті чоловіка вона залишається його єдиною спадкоємницею. Однак, як 

з’ясувалося, заповіту чоловік не залишив.  

Вона знала, що померлий був колись одружений на громадянці Ломакиній, 

шлюб з нею не розривав, але вже багато років не жив з нею, а тепер Ломакіна 

претендує на одержання спадщини. У зв'язку виниклою ситуацією громадянка 

Тиха сподівається на допомогу юридичної консультації. 

1. З посиланнями на нормативно-правові акти проаналізуйте викладені 

вище обставини.  

2. Яку відповідь Ви б дали громадянці Тихій?  

 

Задача 3. 

Никоненко звернулась до суду з позовом на свого чоловіка про поділ майна. 

Позивачка зазначала, що автомобіль, який відповідач придбав до реєстрації 

шлюбу, був старий і на його ремонт було витрачено коштів значно більше, ніж він 

коштував на час придбання. Тому його слід визнати спільною сумісною власністю 

подружжя і включити до поділу. Відмовивши в позові, суд виходив з того, що 

автомобіль належав відповідачу до укладення шлюбу, а тому є його особистою 

власністю і поділу не підлягає. 

Дайте аналіз судового рішення 

 

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

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

яких передбачається програмою). Уміти самостійно аналізувати їх законодавче 

оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання 

сімейно-правових засобів.  

      

Рекомендована література до Теми 12: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

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

 

ТЕМА 12. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя 

Практичне заняття № 9 – 2 год. 

Задача  1 

Гр-ка Василенко та її чоловік – гр. Шемшуков, які проживають у шлюбі
 

протягом 8 років і мають двох малолітніх дітей (трьох та шести років), звернулися 
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до нотаріуса з проханням посвідчити їх шлюбний договір. Сторони бажають 

внести до цього договору такі умови: 

 а) усе нерухоме майно, яке буде подаровано кожному з них протягом 

перших п'яти років після укладення шлюбного договору, буде належати їм на 

праві спільної сумісної власності; 

 б) Василенко передає у спільну сумісну власність подружжя автомобіль 

"Мерседес", який належить їй на праві приватної власності; 

 в) Василенко відмовляється на майбутнє від пред'явлення до свого чоловіка 

вимог, щодо утримання їх малолітніх дітей;  

г) Шемшуков бере на себе обов'язок надати у користування дружини та 

дітей житловий будинок, розташований на березі Чорного моря, який належить 

йому на праві приватної власності;  

ґ) Шемшуков зобов'язується також надати матері своєї дружини - гр-ці 

Онтошко право проживати в належній йому на праві власності квартирі в м. 

Тернопіль протягом усього її життя;  

д) Шемшуков зобов'язується не претендувати на майно, що є спільною 

сумісною власністю подружжя у разі його поділу;  

є) Василенко зобов'язується не вступати у новий шлюб поки їх діти не 

досягнуть повноліття.  

Нотаріус відмовився посвідчити цей договір у зв'язку з тим, що деякі його 

умови не відповідають вимогам закону. 

Чи правильно вчинив нотаріус? 

Складіть проект шлюбного договору. 

 

Задача 2 

 Гр-ка Стисленко звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу. В 

позові було сказано, що подружжя Стисленко проживали у шлюбі два роки, їх 

відносини не були стабільними і коли їх стосунки стали вкрай напруженими 

подружжя звернулося до суду с заявою про встановлення для них режиму 

окремого проживання. Суд ухвалив відповідне рішення, керуючись ст.119 СК. 

Після спливу шести місяців після набрання чинності рішення суду, сторони 

примирилися і почали проживати разом. Через рік у них народилася дочка, 

батьком якої було записано чоловіка гр-ки Стисленко. Пізніше дружина дізналася, 

що її чоловік - Стисленко їй зраджує, має близькі стосунки з колегою по роботі, 

не відмовляється від зустрічей з іншими жінками. Це спонукало її припинити з 

ним подружні відносини і виїхати з дитиною в інше місце проживання. Пройшло 

три роки. Гр-н Стисленко не змінив своєї поведінки, тому гр-ка Стисленко 

звернулася до суду з позовом про розірвання шлюбу. Відповідач - гр-н Стисленко 

пред'явив зустрічний позов до своєї дружини, в якому просив суд поділити майно, 

набуте подружжям за час шлюбу. Гр-ка Стисленко відповіла, що сторони не 

набули у шлюбі спільного майна. Спочатку судом було встановлено режим 

окремого проживання подружжя. Останні три роки сторони жили окремо, тому і 

ділити їм нема чого. 

Як треба вирішити спір? 
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Задача 3 

Подружжя Шоста прожили у шлюбі 20 років. Під час розірвання шлюбу 

дружина поставила питання щодо поділу майна не в рівних частках. Вона просила 

суд визнати за нею право на 4/5 спільного майна. Свої вимоги вона пояснювала 

тим, що під час шлюбу вона працювала значно більше, ніж її чоловік. Останній 

змінював неодноразово місце своєї праці, протягом тривалого часу шукав собі 

роботу, кожного разу пояснюючи своє небажання працювати різними сторонніми 

причинами. Позивачка вимушена була одночасно працювати в різних установах, 

підтримувала своїх батьків і практично сама виховала дочку. Останнім часом вона 

досягла значних успіхів в роботі, мала значні доходи і практично утримувала
 

свого чоловіка.  

Гр-н Шость не погодився з твердженнями позивачки і пояснив, що він 

художник, йому потрібні умови для праці, позивачка увесь час перешкоджала 

розвитку його особистості, кожного разу вимагала гроші на сім'ю та дитину. Він 

працював як тільки міг і задовольняв потреби сїмї. Щодо поділу майна подружжя, 

то гр-н Шость заперечує проти визнання за ним меншої частки в праві на майно. 

Крім того, він включає до переліку майна, яке підлягає поділу, деякі речі, які 

залишилися у позивачки - дві каблучки з діамантами, норкове манто позивачки, 

яке є дуже коштовним, та краски, які йому потрібні для малювання і які позивачка 

забрала з дому, коли залишала його. 

Вирішіть справу. 

 

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

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

передбачається програмою). Уміти самостійно аналізувати їх законодавче 

оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання 

сімейно-правових засобів.  

      

Рекомендована література до Теми 12: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 

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

 

 

 

ТЕМА 13.   Права та обов’язки подружжя по утриманню 

 

Практичне заняття № 10 - 2 год. 

 

Задача 1 

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

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

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

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

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

того, що їй не встановлено інвалідності та вона досягне пенсійного віку (для 
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жінок 55 років) тільки через 4 роки, тобто відповідно до ч. 3. ст. 75 Сімейного 

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

утримання. 

Яке рішення має винести суд? 

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

досягла пенсійного віку? 

Які особи вважаються непрацездатними? Чи є Орловська П. Ю. 

непрацездатною? 

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

більше ніж 10 років? 

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

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

 

Задача 2 

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

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

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

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

спільно з його колишньою дружиною є троє повнолітніх працюючих дітей. 

Чи є підстави для зменшення установленого судом розміру утримання? Якщо 

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

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

 

Задача 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

посвідченим договором про утримання, то законодавством встановлення 

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

аліментів можлива лише, якщо розмір аліментів був визначений судом. 

Чи правомірне рішення суду?  

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

Який порядок зміни розміру утримання, встановленого сторонами договором про 

утримання дружини (чоловіка)? 
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Рекомендована література до Теми 13: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 1.2.19.; 

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

 

ТЕМА 13.   Права та обов’язки подружжя по утриманню 

 

Практичне заняття № 10 - 2 год. 

 

Задача 1 

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

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

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

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

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

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

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

ст. 82 Сімейного кодексу, на його думку, вона втратила право на утримання з його 

боку. На ці заперечення в судовому засідання Листова С. К. пояснила, що, її право 

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

оскільки підставою застосування ст. 82 Сімейного кодексу є повторна реєстрація 

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

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

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

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

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

припинено право на аліменти, отримувач аліментів має укласти шлюб з 

платником аліментів? 

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

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

 

Задача 2 

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

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

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

утримання в натуральній формі у розмірі двадцяти відсотків від врожаю. 

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

виплати аліментів доцільно встановити? 

 

Рекомендована література до Теми 13: 1.1.; 1.2.5.; 1.2.8.-1.2.10.; 1.2.14.- 1.2.19.; 

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