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Завдання для самостійної роботи 

 

 

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

Припинення зобов’язань 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Особливості застосування іпотеки як способу забезпечення виконання 

зобов’язань. 

2. Закон України «Про іпотеку», Закон України «Про заставу». 

 

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

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

 

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

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Порядок укладання договорів на біржах. 

2. Порядок укладання договорів на аукціонах. 

3. Порядок укладання господарських договорів. 

 

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

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

   

ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Договір купівлі-продажу в процесі приватизації.  

2. Організаційно-правові основи торговельної діяльності.  

  3. Договір постачання газу населенню.  

  4. Договір постачання газу юридичним особам. 

 

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

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

 

ТЕМА 4. Договори про передачу майна у користування 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Поняття, правова характеристика договору прокату. 

2.Права та обов’язки сторін в договорі прокату. 

3. Особливості оренди державного то комунального майна. 

4. Види житла та житлового фонду. 



 4 

        5.Закон України «Про фінансовий лізинг». 

 

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

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

 

 

ТЕМА 5. Договори з виконання робіт 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1.    Відповідальність сторін за договором підряду.  

2.    Договір побутового підряду.  

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

конструкторських та технологічних робіт.  

 

ТЕМА 6. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Сторони за договором транспортного експедирування, їх права та обов’язки. 

2. Підстави та межі відповідальності за порушення договору транспортного 

експедирування. 

3. Розмежування договорів перевезення вантажів та транспортного 

експедирування.  

4. Договір про надання охоронних послуг. 

5. Договір про надання юридичних послуг. 

6. Договір про надання медичних послуг. 

7. Договір про надання туристичних послуг. 

 

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

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

 

ТЕМА 7. Договір зберігання. Договір страхування 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Договір складського зберігання. 

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

3. Укладання договору страхування, зміст страхового полісу. 

4. Відмова у виплаті страхового відшкодування 

 

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

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

 

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

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Сторони за договором доручення, їх права та обов’язки. 
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2. Договір комісії. 

3. Поняття, предмет та правова характеристика договору управління 

майном.  

 

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

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

  

 

 

Тема 9. Договори про спільну діяльність. Договори щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття, предмет та правова характеристика засновницького договору 

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

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

4. Поняття та види авторського договору 

5. 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 укладання та припинення шлюбу 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості укладання шлюбу з особами, які знаходяться в місцях 

позбавлення волі. 

2. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин. 

 

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. 

 

ТЕМА 11. Недійсність шлюбу 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. В яких випадках шлюб може бути визнаний недійсним? 

2. Які правові наслідки настають у разі визнання шлюбу недійсним? 

3. Хто має право звернутися до суду з позовом про визнання шлюбу 

недійсним? 

4. Що розуміють під фіктивним шлюбом? 

5. Назвіть підстави для визнання шлюбу недійсним? 

6. В яких випадках шлюб визнається неукладеним? 
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7. Які існують права добросовісного з подружжя у випадку визнання 

шлюбу недійсним? 

8. Як змінюються правовідносини між батьками та дітьми у випадку 

визнання шлюбу недійсним? 

 

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. 

 

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

 

Теми рефератів: 

1. Поняття і зміст шлюбного договору. 

2. Майнові відносини між подружжям. 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Що є юридичною підставою для виникнення майнових і немайнових 

правовідносин між подружжям? 

2. Назвіть види немайнових відносин між подружжям і дайте їм 

характеристику? 

3. Дайте визначення майнових правовідносин між подружжям і назвіть їх 

види? 

4. Який правовий режим спільної власності подружжя? 

5. На вчинення яких правочинів одним з подружжя по розпорядженню 

майном, що є їх спільною власністю потрібно отримати нотаріально посвідчену 

згоду іншого подружжя? 

6. Яке майно є власністю кожного з подружжя? 

7. Дайте визначення речам індивідуального призначення? 

8. В яких випадках відбувається поділ майна подружжя? Чи обов’язково 

підставою для цього повинно бути розлучення? 

9. Як визначаються частки кожного з подружжя в майні, яким вони 

володіють на праві спільної власності? 

10. У чому полягає обмеження свободи шлюбного договору? 

11. Розкрийте зміст шлюбного контракту? 

12. Яка відповідальність настає за порушення умов шлюбного договору 

одним з подружжя? 

 

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. 
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ТЕМА 13. Права та обов’язки подружжя по утриманню 

 

Теми рефератів: 

1. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між 

собою. 

2. Позбавлення права одного з подружжя на утримання. 

 

 Питання для самостійного вивчення: 
 1. Які підстави виникнення права одного з подружжя на утримання? 

2. Які підстави виникнення права одного з колишніх подружжя на 

утримання після розірвання шлюбу. 

3. Які правила визначення розміру аліментів одному з подружжя? 

4. Які підстави для припинення, позбавлення та обмеження строком права 

на утримання? 

5. Які існують норми, що визначають право утримання того з батьків, з ким 

проживає дитина? 

6. Який правовий режим договірного порядку утримання одному із 

подружжя? 

 

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. 

 

 Індивідуальні завдання 

 

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

Припинення зобов’язань 

 

Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

різних видів способів забезпечення виконання зобов’язань: неустойки, завдатку, 

застави, поруки, гарантії, притримання. Висвітліть проблемні питання підстав 

припинення зобов’язань. 

 

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

 

Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

поняття, змісту, порядку укладання цивільно-правових договорів. 

 

ТЕМА 3. Договори про передачу майна у власність 

 

Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій 

в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 
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договорів роздрібної купівлі-продажу, договорів поставки. Загальна 

характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції. Поняття 

та зміст договору про постачання енергетичних й інших ресурсів через приєднану 

мережу. 

 

ТЕМА 4. Договори про передачу майна у користування 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

договорів найму. Основні різновиди договору найму (оренди).  Договір прокату. 

Договір найму  (оренда) земельної ділянки. Найм будівлі або іншої споруди. Найм 

(оренда) транспортного засобу. Поняття договору найму житла. 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

договорів лізингу. Форма та зміст договору лізингу.  Права та обов’язки сторін 

договору лізингу. Договір позички. 

 

Порівняйте договір лізингу з кредитним договором, договором купівлі-продажу 

у розстрочку, із загальними положеннями про договір найму (оренди): 

- за суб’єктним складом; 

- за об’єктами; 

- за порядком укладення та формою договору; 

- за змістом; 

- за підставами та наслідками зміни та припинення договору.  

 

  Порівняйте договір фінансового лізингу і договір лізингу морського судна. 

Див. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року і ст.ст. 215-

221 Кодексу торговельного мореплавства України. 

 

ТЕМА 5. Договори з виконання робіт 

 

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами наукових публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання 

договорів підряду. Види договорів з виконання робіт.  

 

Теми рефератів: 

1. Відповідальність сторін за порушення взятих зобов’язань за договором 

підряду. 

2. Права та обов'язки сторін за договорами про виконання науково-

пошукових і дослідно-конструкторських робіт.  

Накресліть схему: 

1. Види договорів з виконання робіт. 

 

ТЕМА 6. Договори перевезення. Договори транспортного експедирування 
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Накресліть схему: 

1. Види транспортних договорів; 

2. Види транспорту. 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості договору перевезення швидкопсувних вантажів. 

2. Трубопровід як один з видів транспорту. 

3. Договір про надання охоронних послуг. 

4. Договір про надання юридичних послуг. 

5. Договір про надання медичних послуг. 

6. Договір про надання туристичних послуг. 

 

ТЕМА 7. Договори зберігання. Договори страхування  

 

Накресліть схему: 

1. Види страхування. 

2. Види обов'язкового страхування. 

 

Теми рефератів: 

1. Договір страхування вантажу. 

2. Виконання страхових зобов'язань. 

 

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

 

Теми рефератів: 

1. Торговельне посередництво у сфері підприємницької діяльності. 

2. Особливості комісійної торгівлі непродовольчими товарами. 

 

 

 

ТЕМИ 10-13. Сімейне право 

 

1. Підготувати есе науково-дослідного характеру за темою: 

1. Поняття, предмет та метод сімейного права. 

2. Джерела сімейного права. 

3. Регулювання сімейних правовідносин за домовленістю сторін. Застосування 

аналогії закону та аналогії права. 

4. Поняття та види сімейних правовідносин. 

5. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. 

6. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків. 

7. Захист сімейних прав та інтересів. 

8. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів. 

9. Строки у сімейному праві. 

10. Поняття шлюбу. Правові наслідки шлюбу. 

11. Умови укладання шлюбу. 
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12. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. 

13.  Підстави для визнання шлюбу недійсним. 

14. Шлюб, який є недійсним. 

15. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду. 

16. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду 

17. Порядок визнання шлюбу недійсним. 

18. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним. 

19. Поняття, значення, підстави виникнення та види особистих немайнових 

прав подружжя. 

20. Право на материнство. 

21.  Право на батьківство. 

22. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. 

23. Правовий режим роздільного майна подружжя. 

24. Підстави набуття та об’єкти права спільної сумісної власності подружжя. 

25. Володіння, користування та розпорядження спільним майном подружжя. 

26.  Поділ спільного майна подружжя. 

27. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не 

перебувають у шлюбі між собою 

28. Поняття шлюбного договору та його правове значення. 

29. Зміст шлюбного договору. 

30. Порядок укладання, зміни та припинення шлюбного договору. 

31. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна. 

32. Відповідальність подружжя по зобов’язанням. 

33. Права та обов’язки подружжя щодо утримання. 

34. Права та обов’язки колишнього подружжя щодо утримання. 

35. Право чоловіка, дружини на утримання у разі проживання з ним дитини, 

дитини-інваліда. 

36. Припинення права одного з подружжя на утримання. 

37. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя. 

38. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком. 

39. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між 

собою. 

40. Договір подружжя про надання утримання 

41. Поняття та підстави припинення шлюбу. 

42. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання органом реєстрації актів 

цивільного стану. 

43. Припинення шлюбу за рішенням суду. 

44. Режим окремого проживання подружжя. 

45. Відмінність розірвання шлюбу від визнання шлюбу недійсним. 

46. Підстави поновлення шлюбу. 

47. Право на вибір прізвища під час укладання шлюбу, перебування у шлюбі, 

припинення шлюбу та визнання шлюбу недійсним. 

 

2. Підготувати есе науково-дослідного характеру за темою: 

1. Загальні підстави виникнення прав і обов’язків батьків і дітей. 
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2. Загальні положення встановлення походження дітей. 

3. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між 

собою. 

4. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між 

собою. 

5. Визначення прізвища, імені та по батькові дитини. Зміна прізвища дитини її 

батьками. 

6. Встановлення батьківства в судовому порядку. 

7. Встановлення факту батьківства та материнства за рішенням суду. 

8. Оспорювання батьківства. 

9. Оспорювання материнства. 

10. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. 

11. Права та обов’язки батьків щодо виховання дитини. 

12. Право батьків на визначення місця проживання дитини. 

13. Права та обов’язки неповнолітніх батьків. 

14. Права дитини на захист своїх прав та законних інтересів. 

15. Майнові права дитини. 

16. Права та обов’язки батьків. 

17. Позбавлення батьківських прав. 

18. Поновлення в батьківських прав. 

19. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. 

20. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна. 

21. Обов’язок батьків утримувати дитину та способи його виконання. 

22. Аліментні правовідносини батьків та дітей. 

23. Договірний режим аліментних зобов’язань на дитину. 

24. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину. Припинення права на 

аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. 

25. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами. 

26. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання. 

27. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання. 

28. Особисті немайнові правовідносини інших членів сімї та родичів. 

29. Майнові правовідносини інших членів сімї та родичів. 

30. Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без батьківського 

піклування. 

31. Поняття та сутність усиновлювання. 

32. Умови та порядок усиновлення. 

33. Правові наслідки усиновлення. 

34. Особи, які можуть усиновлювачами. 

35. Особа (особи), яка може бути усиновленою. Усиновлення братів та сестер. 

36. Згода батьків, дитини, другого з подружжя на усиновлення. 

37. Рішення суду про усиновлення. 

38. Право на таємницю усиновлення. 

39. Підстави та правові наслідки визнання усиновлення недійсним. 

40. Підстави та правові наслідки скасування усиновлення. 

41. Позбавлення усиновоювача батьківських прав. 
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42. Поняття і значення опіки та піклування над дітьми. 

43. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування. 

44. Припинення опіки та піклування над дітьми. 

45. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків. 

46. Поняття патронату над дітьми та його відмінність від інших форм 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

47. Застосування сімейного законодавства до іноземців та осіб без 

громадянства. 
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