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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Цивільне право» є нормативною і однією із 

фундаментальних для підготовки фахівців юридичного профілю. Адже майнові 

та особисті немайнові відносини, що виступають предметом правового 

регулювання галузі цивільного права, охоплюють надзвичайно широке коло 

учасників. Навчальна дисципліна «Цивільне право» є необхідним підґрунтям 

для подальшого опанування ряду спеціалізованих юридичних дисциплін. 

Предметом навчальної дисципліни «Цивільне право» є основні 

принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, 

визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути загальної та особливої 

частин цивільного права, особистих немайнових прав, речового права, права 

інтелектуальної власності, зобов’язального права, специфіка правового 

регулювання особистих немайнових та майнових відносин, заснованих на 

юридичній рівності, вільному волевиявленню та майновій самостійності 

учасників відносин. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право» є засвоєння 

основних засад цивільно-правового регулювання майнових та особистих 

немайнових відносин, які охоплюють надзвичайно широке коло учасників та є 

одними із найбільш розповсюджених правовідносин. Завданням навчальної 

дисципліни є формування у студентів системи науково-теоретичних і 

практичних знань з цивільного права, визначення та розкриття змісту понять, 

категорій та інститутів цивільного права, законодавчих актів; виховання поваги 

до законів, їх додержання і виконання у практичній діяльності; підготовка до 

вивчення навчальних дисциплін, предметом яких є окремі підгалузі цивільного 

права. Опанування навчального курсу повинно надати можливість студентам 

зорієнтуватися у масиві цивільного законодавства та регульованих ним 

правовідносин. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Цивільне 

право» є:  

– ознайомлення з найважливішими джерелами цивільного права;  



  

– засвоєння принципів цивільного права і вміння використовувати їх 

зміст під час розв’язання конкретних практичних ситуацій, вирішенні спорів;  

– набуття досвіду роботи з відповідними юридичними документами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення 

навчальної дисципліни «Цивільне право» студенти повинні:  

знати: 

– предмет і метод регулювання цивільних відносин, основні поняття, 

категорії та інститути цивільного права України;  

– поняття, зміст і види цивільних відносин, їх специфіку, підстави 

виникнення та їх учасників;  

– особливості правового регулювання окремих видів цивільних відносин; 

чинне цивільне законодавство;  

– поняття, принципи та способи здійснення і захисту цивільних прав; ‒ 

проблеми розвитку цивільного права у поєднанні з проблемами суміжних 

галузей права на сучасному етапі.  

уміти:  

– відмежовувати цивільні правовідносини від інших видів правовідносин; 

– тлумачити та висвітлювати основні поняття, інститути, категорії 

цивільного права;  

– орієнтуватися у чинному цивільному законодавстві, правильно 

застосовувати нормативно-правові акти для розв’язання конкретних правових 

ситуацій;  

– застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів 

у практичній діяльності;  

– використовувати різноманітні цивільно-правові засоби у розв’язанні 

економічних і соціальних завдань, захисті цивільних прав та інтересів суб’єктів 

цивільно-правових відносин;  

– розробляти окремі цивільно-правові документи. 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 



  

 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п Сем інд. с.р. л п сем. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Загальні в положення. Особи 

Тема 1 

Поняття, 

предмет, 

функції, 

методи та 

система 

цивільного 

права 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема  2 

Цивільні 

правовідно

сини: 

поняття, 

елементи та 

види 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 3 

Фізичні 

особи. 

Поняття, 

зміст і види 

цивільної 

правоздат-

ності та 

дієздатнос-

ті. Порядок 

обмеження 

цивільної 

правоздат-

ності та діє-

здатності 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 4 

Підстави та 
6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 



  

правові 

наслідки 

визнання 

фізичної 

особи 

безвісно 

відсут-

ньою й 

оголошен-

ня фізичної 

особи 

померлою. 

Акти 

цивільного 

стану 

Тема  5. 

Опіка та 

піклування 

в 

цивільному 

праві 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 6 

Цивільні 

права й 

обов’язки: 

підстави 

виникнен-

ня,здійснен

ня, захист 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 7 

Юридичні 

особи. 

Підприєм-

ницькі 

товариства. 

Участь 

держави, 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

територіа-

льних 

громад у 

цивільних 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 



  

правовідно

синах 

Змістовий модуль 2 Об’єкти цивільних прав 

Тема 8 

Поняття та 

види 

об’єктів 

цивільних 

прав. 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 9 

Поняття та 

класифікаці

я речей у 

цивільному 

праві 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 10 

Нематеріал

ьні блага 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Змістовий модуль 3 Правочини. Представництво. Позовна давність 

Тема 11 

Поняття та 

види 

правочинів. 

Форма 

правочину 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 12 

Поняття та 

види 

представ-

ництва. 

Представ-

ництво за 

довіреніс-

тю. 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 13 

Строки та 

терміни у 

цивільному 

праві 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 14 

Поняття та 

види 

строків 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 



  

позовної 

давності. 

Зупинення 

та 

перериван-

ня перебігу 

позовної 

давності 

Змістовий модуль 4 Особисті немайнові права фізичних осіб 

Тема 15 

Загальна 

характери-

стика 

особистих 

немайно-

вих прав 

фізичних 

осіб 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 16 

Види 

особистих 

немайно-

вих прав 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Змістовий модуль 5 Право власності та інші речові права 

Тема 17 

Право 

власності: 

поняття, 

зміст, 

формі 

підстави 

набуття, 

підстави 

припинен-

ня 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 18 

Речові 

права на 

чуже майно 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Змістовий модуль 6 Право інтелектуальної власності 

Тема 19 

Загальні 
6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 



  

положення 

про право 

інтелектуа-

льної 

власності. 

Поняття, 

суб’єкти й 

об’єкти 

авторсько-

го права та 

суміжних 

прав 

Тема 20. 

Право 

промисло-

вої 

власності 

(патентне 

право). 

Право 

інтелектуа-

льної 

власності 

на 

комерційну 

таємницю 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Змістовий модуль 7 Зобов’язальне право 

Тема 21 

Поняття 

зобов’язанн

я, сторони, 

виконання 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 22 

Забезпече-

ння викона-

ння зобо-

в’язання. 

Припинен-

ня зобо-

в’язання, 

правові 

наслідки 

порушення 

зобов’язан-

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 



  

ня, 

відповіда-

льність за 

порушення 

зобов’язан-

ня 

Змістовий модуль 8 Загальні положення про договір 

Тема 23 

Поняття, 

значення, 

умови, 

укладання, 

зміна та 

розірвання 

договору в 

цивільному 

праві 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 24 

Договори, 

що 

спрямовані 

на передачу 

майна у 

власність 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 25 

Договори, 

що мають 

на меті 

передачу 

майна у 

користува-

ння 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 26. 

Договори, 

що 

спрямова-ні 

на 

виконання 

робіт і 

надання 

послуг 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Змістовий модуль 9 Недоговірні зобов’язання 



  

Тема 27 

Публічна 

обіцянка 

винагороди 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 28 

Вчинення 

дій у 

майнових 

інтересах 

іншої особи 

без її 

доручення. 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 29 

Рятування 

здоров’я та 

життя 

фізичної 

особи, 

майна 

фізичної 

або 

юридичної 

особи 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 30 

Відшкоду-

вання шко-

ди 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 31 

Набуття, 

збереження 

майна без 

достатньої 

правової 

підстави 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Змістовий модуль 10 Спадкове право 

Тема 32 

Загальні 

положення 

про 

спадкуванн

я. Види 

спадкуванн

я 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 



  

 

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Семінарське заняття № 1 

Змістовий модуль 1 Загальні положення. Особи 

Тема Поняття, предмет, функції, методи та система цивільного права 

Мета: ознайомитися з цивільним правом як галузю права; визначити 

предмет, функції та методи цивільного права. 

Питання для обговорення 

1. Поняття цивільного права.  

2. Предмет цивільного права.  

Тема 33 

Спадщина. 

Час і місце 

відкриття 

спадщини. 

Оформленн

я права на 

спадщину 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 34 

Спадкуван-

ня за 

заповітом. 

Виконання 

заповіту 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 34 

Спадкуван-

ня за 

заповітом. 

Виконання 

заповіту 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 35 

Спадкуван-

ня за 

законом 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Тема 36 

Спадковий 

договір 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4 

Усього 

годин: 
            



  

3. Учасники цивільних відносин.  

4. Методи цивільного права.  

5. Характерні риси цивільно-правового методу.  

6. Цивільне право як наука.  

7. Функції цивільного права.  

8. Принципи цивільного права.  

Короткі теоретичні відомості 

Цивільне право – одна з фундаментальних галузей правової системи 

України, це найбільше правове утворення держави, що являє собою систему 

правових норм, що регулюють майнові, немайнові пов’язані з майновими та 

окремі особисті немайнові відносини, які нерозривно пов’язані з особою. 

Предметом цивільного права є: 

1) майнові відносини, пов’язані з використанням товарно-грошової 

форми: 

а) відносини власності, що закріплюють існуючий у суспільстві розподіл 

матеріальних цінностей (благ), вони виражають статику майнових відносин, 

ознакою яких є те, що власник, як уповноважена особа, має абсолютне право 

щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном; 

б) відносини, що виникають під час здійснення товарообігу, тобто 

товарно-грошові, які виникають у сфері товарного виробництва і відображають 

рух товарів від виробника до споживача, при цьому перехід матеріальних благ 

від одних суб’єктів до інших здійснюється через опосередковану вартість. 

Ознаками цих відносин є: 

– майнова відокремленість учасників відносин; 

– еквівалентний оплатний характер відносин. 

Норми цивільного права в окремих випадках регулюють відносини у 

галузі товарообігу та на безоплатній основі, що має місце під час дарування, 

благодійництва, меценатства тощо. 

Цивільне право регулює не всі майнові відносини. Так, відносини, що 

виникають: 



  

– у зв’язку із платою податків –  регулюються нормами податкового 

права, що є підгалуззю фінансового права; 

– зі сплатою митних зборів – нормами митного права; 

– зі сплатою адміністративних і кримінальних штрафів – нормами 

адміністративного і кримінального права; 

– з конфіскацією майна – нормами кримінального права тощо; 

2) відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності та  

базуються на інституті авторського права чи права промислової власності. Ці 

відносини пов’язані зі створенням, використанням та охороною результатів 

інтелектуальної діяльності (творів науки, літератури, мистецтва, товарних 

зразків, фірмових найменувань, винаходів тощо). 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте цивільне право як галузь права. 

2. Які є методи цивільного права? 

3. Що є предметом цивільного права? 

4. Які відносини регулює цивільне право? 

5. Які є ознаки цивільного права? 

6. Учасники цивільних відносин. 

7. Дія актів цивільного законодавства у часі. 

8. Охарактеризуйте міжнародний договір як джерело цивільного права. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття системи цивільного права.  

2. Джерела цивільного права.  

3. Форми цивільного законодавства.   

4. Акти цивільного законодавства.  

5. Дія актів цивільного законодавства в часі, у просторі та за колом осіб. 

6. Звичай.  

7. Аналогія.  



  

8. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у 

сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а 

також трудових та сімейних відносин.  

9. Міжнародні договори. 

Теми рефератів 

1. Цивільне право в системі права України. 

2. Історія розвитку цивільного права. 

3. Цивільний кодекс як джерело цивільного права. 

Семінарське заняття № 2 

Тема Цивільні правовідносини : поняття, елементи та види 

Мета: розглянути поняття цивільних правовідносин. 

Питання для обговорення 

1. Поняття цивільних правовідносин.  

2. Структура правовідносин.  

3. Суб’єкти цивільних правовідносин.  

4. Захист цивільних прав та інтересів.  

5. Суспільно-юридичні властивості, які притаманні фізичним та 

юридичним особам.  

Короткі теоретичні відомості 

Цивільні правовідносини – це врегульовані нормами цивільного права 

майнові відносини, відносини, пов’язані з інтелектуальною власністю та 

особисті немайнові відносини, учасники яких виступають носіями цивільних 

прав та обов’язків. 

Найбільш поширеним у теорії права і в галузевих юридичних науках є 

розуміння складу (структури) правовідносин як сукупності, що об’єднує три 

їхні елементи: суб’єкти, об’єкт, зміст. 

Суб’єкти правовідносин – це їх учасники, правоздатні та дієздатні 

суб’єкти суспільного життя, які є носіями юридичних прав та обов’язків. 

Суб’єктами правовідносин є індивіди та організації (особи фізичні та 

юридичні), органи держави, органи місцевого самоврядування, посадові особи 



  

та також усі інші суб’єкти права відповідно до того, як вони визначаються у 

праві та законодавстві стосовно різних правових галузей.  

Види суб’єктів правовідносин:  

1) люди (фізичні особи) – громадяни даної держави, іноземні громадяни, 

апатриди (особи без громадянства), біпатриди (громадяни двох держав); 

посадові особи тощо;  

2) об’єднання людей: державні – держава в цілому, органи держави, 

державні установи, підприємства, організації; громадські – громадські 

об’єднання та організації (політичні партії, громадські рухи, органи 

громадської самодіяльності); недержавні підприємства та організації тощо; 

органи місцевого самоврядування;  

3) соціальні спільноти – народи, нації, територіальні громади, трудові 

колективи. 

Контрольні питання 

1. Види цивільних правовідносин. 

2. Характерні ознаки правоздатності. 

3. Основні елементи змісту цивільної дієздатності фізичної особи. 

4. Об’єкти цивільних правовідносин. 

5. Які є суб’єкти цивільних правовідносин? 

6. Яким чином здійснюється захист цивільних прав та інтересів. 

7. У яких випадках надається особі повна цивільна дієздатність? 

8. Підстави обмеження цивільної дієздатності. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Цивільна правоздатність і дієздатність.  

2. Об’єкти цивільних правовідносин.  

3. Зміст цивільних правовідносин.  

4. Суб’єктивне цивільне право.  

5. Суб’єктивний цивільний обов’язок.  

6. Види цивільних правовідносин. 

Теми рефератів 



  

1. Абсолютні, загально-регулятивні та відносні правовідносини у 

цивільному праві. 

2. Елементи цивільно-правових відносин у цивільному праві. 

3. Поняття та особливості цивільних правовідносин у цивільному праві. 

Семінарське заняття № 3 

Тема Фізичні особи. Поняття, зміст і види цивільної правоздатності 

та дієздатності. Порядок обмеження цивільної правоздатності та 

дієздатності 

Мета: розглянути поняття фізичні особи; розкрити поняття та види 

цивільної правоздатності та порядок обмеження цивільної правоздатності та 

дієздатності. 

Питання для обговорення 

1. Людина як учасник цивільних відносин.  

2. Поняття цивільної правоздатності.  

3. Ознаки цивільної правоздатності.  

4. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи.  

5. Зміст цивільної правоздатності.  

6. Обмеження цивільної правоздатності.  

7. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні 

права та обов’язки. 

8. Ім’я фізичної особи.  

Короткі теоретичні відомості 

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх 

дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її 

здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх 

здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні 

обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється 

Цивільним кодексом України і може бути обмежений винятково у випадках і в 

порядку, встановлених законом. 



  

Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. 

Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка 

Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного 

права. 

Фізичні та юридичні особи мають цивільну правосуб’єктність, що 

обумовлює їх здатність виступати учасниками цивільних відносин. Фізичною 

особою вважається людина, яка виступає як учасник цивільних відносин        

(ст. 24 ЦК). Залежно від приналежності певної держави фізичні особи можуть 

бути громадянами України, іноземними громадянами та особами без 

громадянства. Усі вони рівні в здатності мати громадянські права та 

обов’язки – цивільну правоздатність (ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 26). Юридичні особи – 

це організації, створені та зареєстровані у встановленому законом порядку, які 

наділені цивільною правоздатністю і дієздатністю, можуть бути позивачем і 

відповідачем у суді (ст. 80 ЦК). Юридичні особи можуть мати такі самі права та 

обов’язки, які фізична особа, за винятком тих, передумовою володіння якими є 

природні властивості людини (ст. 91 ЦК). 

Учасниками цивільних відносин можуть бути також публічно-правові 

утворення: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

утворення, іноземні держави, інші суб'єкти публічного права. За вітчизняним 

законодавством такі утворення визнаються учасниками цивільних відносин, 

хоч і не є особами. Вітчизняний законодавець закріпив ідею, згідно з якою 

публічно-правові утворення не потребують наділення їх статусом юридичної 

особи, оскільки участь у цивільних відносинах для них не є основною 

функцією, а лише обумовлено потребами здійснення публічних інтересів. 

Контрольні питання 

1.Основні елементи цивільної дієздатності фізичної особи. 

2. Які існують види дієздатності? 

3. Які є ознаки цивільної дієздатності? 

4. Які наслідки обмеження цивільної дієздатності? 

5. Охарактеризуйте людину як учасника цивільних правовідносин. 



  

6. Характерні ознаки правоздатності. 

7. У яких випадках надається особі повна цивільна дієздатність? 

8. Підстави обмеження цивільної дієздатності. 

9. Які є суб’єкти цивільних правовідносин? 

10. Яким чином здійснюється захист цивільних прав та інтересів? 

Питання для самостійного вивчення 

1. Поняття цивільної дієздатності.  

2. Основні елементи змісту цивільної дієздатності фізичної особи.  

3. Види цивільної дієздатності.  

4. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи.  

5. Порядок обмеження цивільної дієздатності.  

6. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності.  

7. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна 

дієздатність якої була обмежена.  

Теми рефератів 

1. Визнання фізичної особи недієздатною.  

2. Момент, правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.  

3. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. 

Семінарське заняття № 4 

Тема Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою й оголошення фізичної особи померлою. Акти цивільного стану 

Мета: визначити підстави та наслідки визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою та розглянути акти цивільного стану. 

Питання для обговорення 

1. Умови визнання фізичної особи безвісно відсутньою.  

2. Перебіг річного строку.  

3. Правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою.  

4. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а 

також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.  

5. Скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.  



  

6. Умови визнання фізичної особи померлою.  

7. Загальний строк визнання фізичної особи померлою.  

Короткі теоретичні відомості 

Для визнання фізичної особи безвісно відсутньою повинні бути наявними 

певні умови. Серед основних умов – відсутність протягом одного року в місці 

постійного проживання фізичної особи. Другою умовою є відсутність 

відомостей у місці такого проживання про фізичну особу протягом року. Третя 

умова – неможливість установлення місця перебування фізичної особи. 

Відповідно до норм цивільного законодавства фізична особа може бути 

оголошена померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей 

про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона зникла безвісти за 

обставин, що загрожували їй смертю, або дають підстави припускати її 

загибель від нещасного випадку, – протягом шести місяців. При цьому під 

відсутністю відомостей слід розуміти як прояви самої фізичної особи, так і 

виписки з готелів або інших місць можливого перебування такої особи, а також 

показання осіб, які бачили громадянина в тому чи іншому місці. 

Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов’язані з 

фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її 

можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов’язків. 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану» від 01.10.2010 року зі змінами від 20.11.2012 року державній 

реєстрації підлягають: народження фізичної особи та її походження, шлюб, 

розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, 

смерть. Державна реєстрація актів цивільного стану у встановлених законом 

випадках є обов'язковою. Відомості про народження фізичної особи та її 

походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, 

шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть підлягають обов’язковому 

внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного 

державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 



  

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус». 

Контрольні питання 

1. Які підстави визнання фізичної особи безвісно відсутньою? 

2. Які наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою? 

3. За яких умов здійснюється визнання фізичної особи померлою? 

4. Які існують правові наслідки визнання фізичної особи померлою? 

5. Характеристика актів цивільного стану. 

6. Як здійснюється реєстрація актів цивільного стану? 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Скорочений строк визнання фізичної особи померлою.  

2. Правові наслідки визнання фізичної особи померлою.  

3. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.  

4. Поняття актів цивільного стану.  

5. Державна реєстрація актів цивільного стану.  

Теми рефератів 

 1. Процес визнання особи безвісти відсутньою або померлою у практиці 

сучасного цивільного судочинства. 

2. Історико-правовий аспект становлення інституту визнання безвісти 

відсутнім або померлим. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема Опіка та піклування в цивільному праві 

Мета: розглянути основні завдання та призначення опіки та піклування. 

Питання для обговорення 

1. Завдання опіки та піклування.  

2. Орган опіки та піклування.  

3. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та 

піклування.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


  

4. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка.  

5. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування.  

6. Встановлення опіки та піклування.  

7. Призначення опікуна або піклувальника.  

Короткі теоретичні відомості 

Опіка і піклування – правова форма захисту особистих і майнових прав та 

інтересів громадян, що в силу закону (через недостатність знань і життєвого 

досвіду), чи за рішенням суду (через певний стан психічного здоров’я) не 

можуть цього зробити самостійно. 

Завданням опіки та піклування є забезпечення особистих немайнових і 

майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх 

осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і 

виконувати обов’язки. 

Правовідносини з приводу опіки і піклування в Україні регулюються 

нормами Цивільного кодексу України (глава 6). 

Опіка встановлюється над малолітньою особою лише за умови, що вона 

позбавлена батьківського піклування. Малолітньою позбавленою батьківського 

піклування вважається фізична особа, яка не досягла 14 років та втратила 

батьків унаслідок їх смерті або батьки дитини невідомі або визнання в 

установленому законом порядку батьків дитини безвісно відсутніми, 

померлими, внаслідок позбавлення батьків батьківських прав або у випадку 

усунення батьків від виховання внаслідок їх негативного впливу на дитину, або 

у випадку самоусунення батьків від виховання дитини. 

У разі призначення опікуна, піклувальника беруться до уваги його 

можливості виконувати опікунські обов’язки, стосунки між ним та підопічним. 

Оскільки від моральних якостей особи, її матеріального статку, житлових умов 

залежить подальша доля підопічного, законодавець висуває достатньо жорсткі 

умови щодо осіб, які можуть бути опікунами та піклувальниками. 

Контрольні питання 

1. Яке завдання опіки та піклування? 



  

2. Над ким встановлюється опіка? 

3. Над ким суд встановлює опіку? 

4. Яким чином відбувається призначення опікуна або піклувальника? 

5. Які права та обов’язки опікуна? 

6. У разі яких причин припиняється опіка або піклування? 

7. Яким чином здійснюється опіка над майном? 

8. Процедура оскарження дій опікуна, рішення органу опіки та 

піклування. 

9. Які фізичні особи не можуть бути опікуном або піклувальником? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.  

2. Права та обов’язки опікуна.  

3. Права та обов’язки піклувальника.  

4. Управління майном особи, над якою встановлено опіку.  

5. Звільнення опікуна та піклувальника.  

6. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування. 

Теми рефератів 

1. Органи опіки та піклування. 

2. Особи, які призначаються опікунами та піклувальниками. 

3. Опіка над майном та управління майном особи, над якою встановлено 

опіку.  

Семінарське заняття № 6 

Тема Цивільні права й обов’язки : підстави виникнення, здійснення, 

захист 

Мета: розглянути основні цивільні права та обов’язки та підстави їх 

виникнення. 

Питання для обговорення  

1. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.  

2. Здійснення цивільних прав, межі.  

3. Виконання цивільних обов’язків.  



  

4. Право на захист цивільних прав та інтересів.  

5. Захист цивільних прав та інтересів судом.  

6. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами 

місцевого самоврядування.  

 

 

Короткі теоретичні відомості 

Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами 

цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, 

але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки (ч 1. ст. 11 ЦК). 

Відповідно до статті 11 ЦК підставами виникнення цивільних прав та 

обов'язків є: 

1) договори та інші правочини (як узгоджене волевиявлення всіх його 

учасників (сторін). Окрім договорів, підставами цивільних прав та обов’язків є 

й інші правочини. Такими є односторонні правочини, тобто одностороннє 

волевиявлення, яке призводить до виникнення, зміни чи припинення цивільних 

прав та обов’язків. Зокрема, одностороннім правочином є публічна обіцянка 

винагороди (статті 1144-1157 ЦК); 

2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності (цивільні права та обов’язки 

виникають безпосередньо із факту створення об’єктів авторського права та 

суміжних прав, що передбачає наділення суб’єктів цього виду права 

інтелектуальної власності всього комплексу цивільних прав і обов’язків 

унаслідок оприлюднення творів, надання доступної для сприйняття форми 

відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні 

права». Право інтелектуальної власності на об’єкти права промислової 

власності (винаходи, промислові зразки тощо) і засоби індивідуалізації товарів 

та осіб виникає на підставі юридичного складу двох груп фактів: а) створення 

результату творчої, інтелектуальної діяльності, та б) адміністративного акта 



  

державної реєстрації чи розпорядчого акта керівника підприємства (у випадку 

створення раціоналізаторської пропозиції) в порядку, передбаченому 

відповідними актами законодавства.); 

4) інші юридичні факти (до яких слід віднести акти публічних органів, 

юридичні стани (акти цивільного стану) тощо. Цивільні права та обов'язки 

можуть виникати з юридичних проступків, тобто дій суб’єктів цивільного 

права, які спрямовані на виникнення правових наслідків, але породжують їх 

унаслідок приписів норм цивільного права. Юридичними проступками, 

наприклад, є знахідка, виявлення кладу, рятування життя і здоров'я фізичної 

людини, майна фізичної чи юридичної особи, ведення справ без доручення (лат. 

negotiorium gestio) тощо). 

Контрольні питання 

1. Межі здійснення цивільних прав. 

2. Як виконуються цивільні права та обов’язки? 

3. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

4. Якими органами здійснюється захист цивільних прав та обов’язків?  

5. Види цивільних прав. 

6. Поняття суб’єктивного права. 

7. Обмеження цивільних прав. 

8. Охорона цивільних прав. 

9. Захист цивільних прав. 

10. Способи захисту цивільних прав. 

11. Порядок  захисту цивільних прав. 

12. Юристдикційний і неюристдикційний захист порушених цивільних 

прав. 

13. Судовий захист цивільних прав. 

14. Самозахист цивільних прав. 

15. Зловживання правом. 

Питання для самостійного опрацювання  

1. Захист цивільних прав нотаріусом.  



  

2. Самозахист цивільних прав.  

3. Здійснення права на захист.  

4. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу 

влади АРК або органу місцевого самоврядування.  

5. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди.  

6. Відшкодування моральної шкоди. 

Теми рефератів 

1. Здійснення цивільних прав та обов’язків.  

2. Порядок захисту цивільних прав та законних інтересів. 

3. Обмеження цивільних прав. 

Семінарське заняття № 7 

Тема Юридичні особи. Підприємницькі товариства. Участь держави, 

Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних 

правовідносинах 

Мета: розглянути поняття та види юридичної особи, види 

підприємницьких товариств. 

Питання для обговорення 

1. Поняття юридичної особи.  

2. Види юридичних осіб.  

3. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах. 

4. Організаційно-правові форми юридичних осіб.  

5. Створення юридичної особи.  

6. Державна реєстрація юридичної особи.  

7. Найменування юридичної особи.  

8. Цивільна правоздатність юридичної особи.  

9. Цивільна дієздатність юридичної особи.  

10. Місцезнаходження юридичної особи.  

Короткі теоретичні відомості 



  

ЦК не дає визначення поняття юридичної особи. Натомість ст. 80 ЦК, 

котра називається «Поняття юридичної особи», містить вказівку на деякі 

характерні риси цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є 

організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка 

наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та 

відповідачем у суді. 

Отже, маємо лише вказівки на такі ознаки юридичної особи: 

1) це – «організація», тобто певним чином організаційно і структурно 

оформлене соціальне утворення; 

2) вона мас бути створена і зареєстрована у встановленому законом 

порядку; 

3) вона має цивільну правоздатність і дієздатність (правосуб’єктність), 

тобто здатна набувати і реалізовувати цивільні права і обов’язки від свого 

імені; 

4) вона може бути позивачем і відповідачем у суді. 

Поміж цих властивостей не вистачає деяких традиційних ознак 

юридичної особи: наявність відокремленого майна, самостійна відповідальність 

за зобов'язаннями. 

Для аналізу поняття юридичної особи мають бути враховані та зазначені 

властивості, оскільки вони дозволяють відрізнити юридичну особу від інших 

соціальних утворень, зокрема, різноманітних об’єднань, філій і представництв, 

які не є суб’єктами цивільного права. Тому перелік ознак юридичної особи має 

виглядати так: 

1) наявність певним чином організаційно і структурно оформленого 

соціального утворення  організації; 

2) наявність у цієї організації відокремленого майна; 

3) зазначена організація створена і зареєстрована у встановленому 

законом порядку; 

4) вона має цивільну правоздатність і дієздатність (правосуб'єктність); 



  

5) ця організація самостійно несе відповідальність за своїми цивільними 

зобов’язаннями; 

6) зазначена організація може бути позивачем і відповідачем у суді. 

 

Контрольні питання 

1. Поняття та особливості юридичних осіб. 

2. Створення юридичних осіб. 

3. Державна реєстрація юридичних осіб. 

4. Правомочність юридичних осіб. 

5. Обов’язки юридичних осіб. 

6. Об’єднання юридичних осіб. 

7. Джерела юридичних осіб. 

8. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. 

9. Відповідальність юридичних осіб. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особисті немайнові права юридичної особи.  

2. Філії та представництва.  

3. Відповідальність юридичних осіб. Управління.  

4. Припинення юридичної особи.  

5. Обов’язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної 

особи.  

6. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи. 

Ліквідація юридичної особи.  

7. Господарські товариства. Повне товариство. Командитне товариство. 

Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство.  

Теми рефетарів 

1. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальних громад у цивільних відносинах. 

2. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки 

Крим, територіальних громад у цивільних відносинах. 



  

Змістовий модуль 2 Об’єкти цивільних прав 

Семінарське заняття № 8 

Тема Поняття та види об’єктів цивільних прав 

Мета: визначити та розглянути основні поняття та види об’єктів 

цивільних правовідносин. 

Питання для обговорення 

1. Види об’єктів цивільних прав.  

2. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єктами цивільних прав є такі цінності, як (ст. 177 ЦК): 

– Речі – поняття речі надається ст. 179 ЦК. Подальші статті глави 13 

ЦК характеризують окремі види речей; 

– гроші – визначення грошей надається у ст. 192 ЦК; 

– цінні папери – цінним паперам присвячена окрема глава ЦК – глава 

14. Також відносини, пов’язані із цінними паперами, регулюються законом 

України «Про цінні папери і фондовий ринок»; 

– інше майно – загальне поняття майна надається у ст. 190 ЦК; 

– майнові права –даний об’єкт виділяється у статті як окремий, хоча 

ст. 190 ЦК визначає майнові права та обов’язки як різновид майна; 

– результати робіт – даний об’єкт є більшою мірою об'єктом 

зобов’язальних, зокрема підрядних правовідносин (глава 61 ЦК); 

– послуги – послуги є своєрідним об’єктом зобов’язань із надання 

послуг. Такого роду зобов’язання характеризуються дуже широким 

застосуванням у цивільному обороті, отже в ЦК їм присвячені як окремі норми, 

що регулюють певні види зобов’'язань із надання послуг (зберігання – глава 66; 

перевезення – глава 64; доручення – глава 68 тощо), так і  загальні положення 

про послуги (глава 63), які розповсюджуються на будь-які зобов’язання, що 

виникають унаслідок надання послуг. 

– результати інтелектуальної, творчої діяльності – за загальним 

правилом, дані види об’єктів належать до нематеріальних благ (ст. 199 ЦК). 



  

Разом з тим правове регулювання правовідносин, пов’язаних з результатами 

інтелектуальної, творчої діяльності здійснюється Книгою 4 ЦК, а зобов’язальні 

правовідносини щодо переміщення таких об’'єктів регулюються главою 75 ЦК. 

– інформація (ст. 200 ЦК). 

– інші матеріальні та нематеріальні блага. 

Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати 

цивільні права та обов’язки (ст. 179 ЦК). 

Семінарське заняття № 9 

Тема Поняття та класифікація речей у цивільному праві 

Мета: ознайомити студентів з поняттям речей у цивільному праві. 

Питання для обговорення 

1. Поняття речі.  

2. Тварини.  

3. Нерухомі та рухомі речі.  

4. Державна реєстрація прав на нерухомість.  

5. Речі подільні та неподільні.  

6. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками.  

7. Підприємство як єдиний майновий комплекс.  

8. Гроші (грошові кошти).  

9. Валютні цінності.  

10. Цінні папери як об’єкти цивільно-правових відносин. 

Короткі теоретичні відомості 

Основним і найбільш поширеним об’єктом цивільних прав є речі. Речі 

– це об’єкти матеріального світу, які призначені задовольняти потреби людини  

і стосовно яких можуть виникати цивільні права та обов’язки. 

Класифікація речей проводиться за різними підставами. Однією з 

підстав поділу речей на вцди є особливості правового режиму речі.  

Правовий режим речей – це встановлений у законодавстві порядок 

набуття, користування та відчуження речей як об’єктів цивільного права. 



  

Залежно від особливостей правового режиму речі поділяються на такі 

види: 

– нерухомі та рухомі (ст. 181 ЦК України); 

–  подільні й неподільні (ст. 183 ЦК України); 

– визначені індивідуальними чи родовими ознаками (ст. 184 ЦК 

України); 

– споживні й неспоживні (ст. 185 ЦК України); 

– головні речі та приналежності (ст. 186 ЦК України); 

– складні речі і складові частини речі (ст.ст. 187, 188 ЦК України); 

– продукція, плоди та доходи (ст. 189 ЦК України); 

Нерухомі та рухомі речі. До нерухомих речей (нерухоме майно, неру. 

хомісгь) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на ній, 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їхнього 

призначення. 

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та 

морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також на інші 

речі, права на які підлягають державній реєстрації. 

Рухомими речами є речі, котрі можна вільно переміщувати в просторі. 

Контрольні питання 

1. Поняття та ознаки об’єкта цивільних прав. 

2. Об’єкт цивільних прав та предмет цивільного права. 

3. Види об’єктів цивільних прав. 

4. Немайнові права як об’єкти цивільних прав. 

5. Поняття  та ознаки речей як об’єктів цивільних прав. 

6. Класифікація речей та її правове значення. 

7. Майнові комплекси.  

8. Підприємство як об’єкт цивільних прав. 

9. Майнові права як об’єкти цивільних прав. 

10. Результати робіт як об’єкти цивільних прав. 

11. Послуга як об’єкт цивільних прав. 



  

12. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних 

прав. 

13. Права вимог як об’єкти цивільних прав. 

14. Документи як об’єкти цивільних прав 

Питання для самостійного вивчення 

1. Речі споживні та неспоживні.  

2. Головна річ і приналежність.  

3. Складові частини речі.  

4. Складні речі.  

5. Продукція, плоди та доходи.  

6. Майно.  

Теми рефератів 

1. Особисті немайнові права як об’єкти цивільних прав. 

2. Загальні положення про об’єкти цивільних прав. 

Семінарське заняття № 10 

Тема 10 Нематеріальні блага 

Мета: під час вивчення цієї теми сформувати  поняття нематеріальні блага. 

Питання для обговорення 

1. Поняття і види інтелектуальної, творчої діяльності. 

2. Речові права (право власності) та права на результати інтелектуальної 

діяльності: співвідношення і розмежування. 

3. Предмет і метод права інтелектуальної власності. 

4.  Принципи і функції права інтелектуальної власності. 

5. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

6. Суб’єкти права інтелектуальної власності 

Короткі теоретичні відомості 

1.  На чому базується законодавство України з питань інтелектуальної 

власності? 

2. Які закони належать до спеціального законодавства у сфері охорони 

інтелектуальної власності?  



  

3. Що Ви розумієте під терміном «право інтелектуальної власності»? 

4. Яка система органів інтелектуальної власності в Україні? 

5. Що належить до об’єктів інтелектуальної власності? 

6. Яка існує система органів управління у сфері охорони прав на об'єкти 

інтелектуальної власності в Україні? 

7. Як виникло та розвивалось поняття інтелектуальної власності? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Авторське право як інститут права інтелектуальної власності. 

2. Принципи авторського права. 

3. Концепції правової охорони інтелектуальної власності (копірайт і 

копілефт). 

4. Сфера дії авторського права. 

5. Підстави виникнення та зміст авторських прав. Обмеження авторських 

прав. 

Теми рефератів 

1. Державна система охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні. 

2. Джерела права інтелектуальної власності. 

3. Всесвітня організація інтелектуальної власності у системі 

міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності.  

Змістовий модуль 3 Правочини. Представництво. Позовна 

давність 

Тема 11 Поняття та види правочинів. Форма правочину 

Мета: сформування у студентів знань щодо поняття правочинів. 

Питання для обговорення  

1. Поняття та види правочинів.  

2. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 

правочину.  

3. Презумпція правомірності правочину.  

4. Форми правочину.  



  

5. Способи волевиявлення.  

6. Правочини, які можуть вчинятися усно.  

7. Вимоги до письмової форми правочину.  

8. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі.  

9. Нотаріальне посвідчення правочину.  

10. Державна реєстрація правочину.  

11. Місце вчинення правочину.  

12. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням 

певної обставини.  

13. Тлумачення змісту правочину.  

14. Відмова від правочину.  

15. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину 

вимог закону.  

16. Недійсність правочину.  

17. Правові наслідки недійсності правочину.  

Короткі теоретичні відомості  

Правочинами визнаються дії фізичних та юридичних осіб, спрямовані на 

виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків. 

Правочин – це правомірна дія, яка вчиняється для досягнення дозволеної 

законом мети (набуття майна у власність шляхом купівлі-продажу; здача майна 

в оренду, надання послуг тощо). Отже, правочин характеризується такими 

ознаками: 

– це завжди вольовий акт, тобто дії свідомі; 

– це правомірні дії, тобто вчиняються відповідно до закону; 

– спеціальна спрямованість на виникнення, зміну чи припинення 

цивільних прав та обов'язків, тобто в правочину завжди присутня правова мета 

(набути майно у власність чи у тимчасове користування, отримати послуги чи 

результат роботи тощо). 

Відповідно до підстав класифікації вирізняють такі види правочинів. 



  

Залежно від числа сторін, волевиявлення яких потрібне на здійснення 

правочину: 

– односторонні (для їх вчинення досить волевиявлення однієї особи, 

наприклад, заповіт); 

– двосторонні (вимагається волевиявлення двох сторін (так, для 

укладення договору купівлі-продажу недостатньо бажання продавця продати 

річ, необхідно, щоб покупець виявив бажання її купити); 

– багатосторонні (під час укладення яких виражається воля трьох і більше 

сторін, наприклад, договір про спільну діяльність). 

Двосторонні та багатосторонні правочини називаються договорами 

(купівля-продаж, поставка, контрактація, оренда, підряд тощо). 

Залежно від того, чи відповідає обов’язку однієї зі сторін зустрічний 

обов'язок контрагента, правочини поділяють на: 

– відплатні (де надається зустрічне майнове задоволення у вигляді 

грошей, майна, роботи, послуг – купівля-продаж, міна, підряд, комісія); 

– безвідплатні (ніякий майновий еквівалент не передбачається – договір 

дарування, безоплатного користування майном). 

Контрольні питання 

1. Поняття й ознаки правочину. 

2. Види правочину 

3. Форми правочину 

4. Недійсність правочину 

5. Наслідки визнання правочину недійсним. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину.  

2. Правові наслідки недодержання вимог щодо письмової форми 

правочину.  

3. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне 

посвідчення одностороннього правочину.  



  

4. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне 

посвідчення договору.  

5. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами 

її цивільної дієздатності.  

6. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за 

межами її цивільної дієздатності.  

7. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності.  

8. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та 

піклування.  

9. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, 

яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не 

могла керувати ними.  

10. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною 

особою.  

11. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого 

вона не мала права вчиняти.  

12. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний 

порядок.  

Теми рефератів  

1.Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки. 

2. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом обману.  

3. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства. 

4. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної 

домовленості представника однієї сторони з другою стороною.  

5. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої 

обставини.  

6. Правові наслідки фіктивного правочину.  

7. Правові наслідки удаваного правочину.  

8. Момент недійсності правочину.  



  

Семінарське заняття № 12 

Тема Поняття та види представництва. Представництво за 

довіреністю 

Мета: розглянути та проаналізувати поняття та види представництва. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та підстави представництва.  

2. Правочини, які може вчиняти представник.  

3. Правові наслідки вчинення правочину представником. 

4. Передоручення.  

5. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.  

6. Представництво за законом.  

7. Комерційне представництво.  

Короткі теоретичні відомості 

Представництво – це правовідношення, відповідно до якого одна сторона 

(представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені 

іншої особи, яку представляє, створюючи, змінюючи чи припиняючи 

безпосередньо для неї цивільні права та обов’язки. 

Завдяки представництву стає можливим реалізація цивільних прав 

недієздатними та малолітніми особами. Необхідність представництва 

зумовлена також тим, що інколи громадянин унаслідок тривалої відсутності, 

хвороби, браку часу чи кваліфікації не має можливості особисто отримати 

заробітну плату, пенсію, поштовий переказ, керувати транспортним засобом, 

продати чи купити квартиру, кваліфіковано виступити у суді, У цих випадках 

допомогу йому надає представник. 

Юридичні особи завдяки представництву мають можливість оперативно і 

кваліфіковано укладати договори, захищати свої інтереси у суді за допомогою 

кваліфікованих юристів чи інших фахівців. 

Представництво характеризується такими ознаками: 

– цивільні права та обов'язки належать одній особі, а здійснюються 

безпосередньо іншою; 



  

– представник вчиняє певні юридичні дії (вчинення виключно фактичних 

(не юридичних) дій представництвом не охоплюються); 

– представник діє не від свого імені, а від імені іншої особи; 

– представник діє виключно у межах наданих йому повноважень;  

– правові наслідки настають не для представника, а для особи, яку він 

представляє. Якщо укладений представником правочин спричинив для 

контрагента збитки, то зобов’язаною стороною буде не представник, а та особа, 

яка надала йому повноваження для вчинення цього правочину. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Представництво за довіреністю.  

2. Форми довіреності.  

3. Довіреність юридичної особи.  

4. Строк довіреності.  

5. Припинення представництва за довіреністю.  

6. Скасування довіреності.  

7. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені 

довіреністю. 

Теми рефератів 

1. Представництво у цивільному праві: види представництва. Права і 

обов’язки представника. 

 

Семінарське заняття № 13 

Тема Строки та терміни у цивільному праві 

Мета: визначити поняття строків  у цивільному праві. 

Питання для обговорення 

1. Поняття строку та терміну.  

2. Визначення строку та терміну. 

3. Початок перебігу строку.  

4. Закінчення строку.  

5. Порядок вчинення дій в останній день строку. 



  

Короткі теоретичні відомості 

Під строком у цивільному праві розуміють проміжок часу, зі спливом 

якого пов’язана певна дія чи подія, яка має юридичні наслідки. 

1. За правовими наслідками строки поділяються на: 

– правовстановлюючі або правостворюючі. Це строки, з якими пов’язане 

виникнення правовідносин або окремих прав та обов'язків; 

– правоприпиняючі. Це строки, з перебігом яких законодавець пов’язує 

припинення певних правовідносин, окремих прав та обов’язків. Так, після 

закінчення певного часу кредитор втрачає право звернутися з претензією до 

поручителя; 

– правозмінюючі. Після закінчення цих строків припиняються одні права 

та обов’язки і виникають інші. Так, якщо особа загубила річ, то після 

закінчення визначеного строку вона перестає бути власником речі та право 

власності на цю річ може виникнути в іншої особи. 

2. 3а підставами встановлення вирізняють строки: 

– законні (тобто строки, встановлені законом чи підзаконним актом, 

наприклад, законодавець встановлює шестимісячний строк для прийняття 

спадщини); 

 

– судові – це строки, тривалість яких визначається судом залежно від 

обставин конкретної справи із врахуванням змісту дій, які повинні виконати 

сторони; 

– договірні – це строки, які визначаються сторонами самостійно із 

врахуванням індивідуальних особливостей конкретних правовідносин. 

Наприклад, строк діє довіреності, договору оренди, договору позики тощо. 

3. За ступенем самостійності сторін у встановленні строків: 

– імперативні строки, тобто такі, що не можна змінити за домовленістю; 

– диспозитивні строки, тобто такі, які хоч і передбачені законом, але 

можуть бути змінені за погодженням сторін. 

4. За призначенням: 



  

– строки здійснення цивільних прав, тобто строк, протягом якого володілець 

суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені у суб'єктивному 

праві; 

– строки виконання зобов'язань; 

– строки захисту цивільних прав, тобто, строк, протягом якого сторона 

може розраховувати на захист свого права у разі порушення й отримати цей 

захист. 

5. За способами визначення: 

– календарною датою (строк повернення боргу); 

– певним періодом (поставка продукції - поквартальна, щомісячна); 

– вказівкою на подію, яка неодмінно має настати (початок навігації). 

Теми рефератів 

1. Види та класифікація строків у цивільному праві.  

Семінарське заняття № 14 

Тема Поняття та види строків позовної давності. Зупинення та 

переривання перебігу позовної давності 

Мета: розглянути  позовну давність у цивільному праві та основні її 

види. 

Питання для обговорення 

1. Поняття позовної давності.  

2. Загальна позовна давність.  

3. Спеціальна позовна давність.  

4. Зміна тривалості позовної давності.  

5. Обчислення позовної давності. 

6. Початок перебігу позовної давності.  

Короткі теоретичні відомості 

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до 

суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

Строки позовної давності мають загальний характер. Вони поширюються 

на всі правовідносини, окрім випадків, передбачених законодавством. Норми, у 



  

яких містяться правила щодо позовної давності, становлять самостійний 

цивільно-правовий інститут, який є однією із складових загальної частини 

цивільного права. 

Строки позовної давності належать до строків, що встановлюються 

законом, але сторони за домовленістю можуть збільшувати їх. Позовна 

давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін 

(ст. 259 ЦК). 

Значення позовної давності полягає в тому, що цей інститут забезпечує 

визначеність та стабільність цивільних правовідносин. Він дисциплінує 

учасників цивільного обігу, стимулює їх до активності у здійсненні належних 

їм прав, зміцнює договірну дисципліну, сталість господарських відносин. 

Якби законодавець не обмежував можливість захисту порушеного права 

певним строком, це знижувало б дієвість матеріальної відповідальності за 

порушення договірних зобов’язань, створювало б перешкоди для розгляду 

справи по суті та встановлення істини, оскільки з плином часу докази 

втрачаються, зумовлюючи хиткість фактичних даних, оскільки вони завжди 

перебували б під загрозою оспорювання. 

У цивільному праві застосовуються два види строків позовної давності: 

а) загальні; б) спеціальні. 

Загальні строки позовної давності поширюються на всі цивільні 

правовідносини, за винятком тих, щодо яких законом встановлений інший 

строк або які взагалі виведені з-під дії строків позовної давності. 

Загальний строк позовної давності встановлений три роки і не залежить 

від суб’єктного складу відносин (ст. 257 ЦК). 

Спеціальні строки позовної давності встановлені для окремих вимог, 

визначених законом, і ці строки, порівняно із загальними, можуть бути або 

скороченими, або продовженими. 

Контрольні питання 

1. Види позовної давності. 

2. Вимоги, до яких застосовується строки позовної давності в один рік. 



  

3. Позовна давність у п’ять років. 

4. Позовна давність у десять років. 

5. Вимоги на які позовна давність не поширюється. 

6. З якого моменту починається перебіг позовної давності? 

7. У яких випадках зупиняється перебіг позовної давності? 

8. У яких випадках відбувається переривання перебігу позовної давності? 

9. Які наслідки спливу позовної давності? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Позовна давність у разі заміни сторін у зобов’язанні.  

2. Зупинення перебігу позовної давності.  

3. Переривання перебігу позовної давності.  

4. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. 

5. Застосування позовної давності до додаткових вимог.  

6. Наслідки спливу позовної давності.  

Теми рефератів 

1. Поняття та види строків позовної давності в цивільному праві. 

2. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

Змістовий модуль 4 Особисті немайнові права фізичних осіб 

Семінарське заняття № 15 

Тема Загальна характеристика особистих немайнових прав фізичних 

осіб 

Мета: визначити та ознайомитися з особистими немайновими правами 

фізичної особи. 

Питання для обговорення 

1. Поняття особистого немайнового права.  

2. Види особистих немайнових прав.  

3. Зміст особистого немайнового права.  

4. Здійснення особистих немайнових прав.  

5. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.  

6. Обмеження особистих немайнових прав.  



  

Короткі теоретичні відомості 

Стаття 271 ЦК України: «Зміст особистого немайнового права становить 

можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку 

у сфері свого приватного життя». 

Зміст будь-якого цивільного права складає сукупність повноважень 

(правомочностей), котрі має носій цього права. До повновжень, які складають 

загальний зміст особистих немайнових прав ЦК, відносять можливість фізичної 

особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого 

особистого (приватного) життя. 

Однак в окремих випадках, фізична особа внаслідок тих чи інших 

обставин, які переважно пов’язані з недостатнім життєвим досвідом чи станом 

здоров’я, не здатна самостійно реалізовувати особисті немайнові права. І тому 

ЦК передбачає спеціальні випадки, коли можливе здійснення особистих 

немайнових прав фізичних осіб іншими особами. Так, зокрема, визначається, 

що в інтересах: 

а) малолітніх осіб особисті немайнові права можуть здійснюватись їх 

батьками (усиновителями) та опікунами; 

б) неповнолітніх осіб – їх батьками (усиновителями) та піклувальниками; 

в) осіб, які визнані судом недієздатними – їх опікунами; 

г) повнолітніх осіб, які за віком чи станом здоров’я не можуть 

здійснювати свої особисті немайнові права, і не визнані при цьому недіє-

здатними – їх піклувальниками. 

В ідеальному варіанті будь-яке здійснення особистих немайнових прав 

фізичних осіб повинно проходити безперешкодно, своєчасно та в повному 

обсязі. Принаймні відповідні гарантії повинні надаватись особі з боку держави 

та територіальних громад, які діють в особі відповідних органів. 

Контрольні питання 

1. Опишіть особисті немайнові права, що забезпечують природне 

існування фізичної особи. 

2. Охарактеризуйте види особистих немайнових прав. 



  

3. Ознаки особистих немайнових прав. 

4. Правове регулювання особистих немайнових прав. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Захист особистого немайнового прав.  

2. Поновлення порушеного особистого немайнового права. 

3. Спростування недостовірної інформації.  

4. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті 

немайнові права.  

5. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого 

немайнового права.  

6. Право фізичної особи, на особисте немайнове право якої порушено, на 

відшкодування шкоди.  

 

 

Теми для рефератів 

1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового 

регулювання.  

2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи. 

3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи. 

Семінарське заняття № 16 

Тема Види особистих немайнових прав 

Мета: сформувати у студентів знання щодо поняття немайнових прав. 

Питання для обговорення 

1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи.  

2. Право на життя.  

3. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю.  

4. Право на охорону здоров’я.  



  

5. Право на медичну допомогу.  

6. Право на інформацію про стан свого здоров’я.  

7. Право на таємницю про стан здоров’я.  

8. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у 

закладі охорони здоров’я.  

9. Право на зміну імені.  

10. Право на використання імені.  

11. Право на повагу до гідності та честі.  

12. Повага до людини, яка померла.  

13. Право на недоторканність ділової репутації.  

14. Право на індивідуальність.  

15. Право на особисте життя та його таємницю.  

 

Короткі теоретичні відомості 

ЦК України виділяє дві категорії (групи) особистих немайнових прав: 

– особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи (глава 21 ЦК України). Виділення цієї категорії пов’язане з тим, 

що людина є біологічною істотою, для фізичного існування якої необхідні 

найважливіші природні права; 

– особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи (глава 22 ЦК України). Ця категорія прав пов’язана із тим, що кожна 

людина живе у суспільстві, і це обумовлює виникнення інших особистих 

немайнових прав. 

За загальним правилом, фізична особа самостійно здійснює особисті 

немайнові права. Однак в окремих випадках в інтересах малолітніх, 

неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або станом 

здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні 

права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники                   

(ст. 272 ЦК України). 



  

Слід розрізняти такі поняття, як неможливість самостійно здійснювати 

особисті немайнові права та передача таких прав іншим особам. У випадку, 

коли замість особи, яка не може самостійно здійснювати особисті немайнові 

права, такі права здійснює інша особа відповідно до закону, то передача прав не 

відбувається. Батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники здійснюють 

відповідні особисті немайнові права не для себе, а для осіб – носіїв таких прав. 

Контрольні питання 

1. Класифікація особистих немайнових прав фізичної особи. 

2. Які дії може вчиняти носій суб’єктивного особистого немайнового 

права його реалізації? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Право на свободу.  

2. Право на особисту недоторканність.  

3. Право на донорство.  

4. Право на сім’ю.  

5. Право на опіку та піклування.  

6. Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля.  

7. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи.  

8. Право на ім’я.  

9. Захист інтересів фізичної особи при проведення фото-, кіно-, теле- та 

відеозйомок. 

10. Право на інформацію.  

11. Право на особисті папери.  

12. Право на таємницю кореспонденції. 

Теми рефератів 

1.Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в 

інших художніх творах.  

2. Право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної 

творчості.  



  

3. Право на місце проживання.  

4. Право на недоторканність житла.  

5. Право на вибір роду занять.  

6. Право на свободу пересування.  

7. Право на свободу об’єднання.  

8. Право на мирні зібрання. 

Змістовий модуль 5 Право власності та інші речові права 

Семінарське заняття № 17 

Тема Право власності : поняття, зміст, формі підстави набуття, 

підстави припинення. 

Мета: ознайомитися з поняттям та правовим характером права власності. 

Питання для обговорення 

1. Поняття права власності.  

2. Зміст права власності.  

3. Суб’єкти права власності.  

4. Здійснення права власності.  

5. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької 

діяльності.  

6. Непорушність права власності.  

7. Тягар утримання майна.  

8. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. 

9. Право власності Українського народу.  

10. Право приватної власності.  

11. Право державної власності.  

12. Право комунальної власності.  

13. Набуття права власності.  

14. Підстави набуття права власності.  

15. Набуття права власності юридичною особою публічного права. 

16. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, 

відчужене особою, яка не мала на це права.  



  

17. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва.  

18. Набуття права власності на перероблену річ.  

19. Привласнення загальнодоступних дарів природи.  

20. Момент набуття права власності за договором.  

21. Набуття права власності на безхазяйну річ.  

22. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився. 

23. Знахідка.  

24. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та 

відшкодування витрат, пов’язаних із знахідкою.  

25. Бездоглядна домашня тварина.  

Короткі теоретичні відомості 

Право власності як найважливіше майнове право є об’'єктом гарантій і 

обмежень, які передбачені в Конституції України. Право власності в 

об'єктивному розумінні – це сукупність правових норм, які встановлюють і 

охороняють належність матеріальних благ конкретним суб’єктам, у тому числі 

визначають підстави та умови виникнення і припинення у них такого права 

щодо цих благ. Право власності в суб'єктивному значенні – це передбачене і 

гарантоване законом право конкретного власника (громадянина, колективного 

утворення, держави тощо) здійснювати володіння, користування, 

розпорядження належним йому майном на свій розсуд і будь-яким чином, якщо 

інше не передбачене законом. 

Контрольні питання  

1. Право власності в суб’єктивному розумінні. 

2. Право власності в об’єктивному розумінні. 

3. Підстави припинення права власності. 

4. Підстави припинення права власності. 

5. Характерні ознаки права власності як суб’єктивного права. 

6. Зміст права власності. 

7. Наведіть види суб’єктів права власності. 



  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Набуття права власності на скарб.  

2. Набувальна давність.  

3. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та 

майна, що є в комунальній власності. 

4. Припинення права власності.  

5. Підстави припинення права власності.  

6. Відмова від права власності.  

7. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. 

8. Припинення права власності внаслідок знищення майна.  

9. Викуп земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю. 

10. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом 

земельної ділянки, на якій воно розміщене.  

11. Викуп пам’ятки історії та культури.  

12. Реквізиція.  

14. Конфіскація. 

15. Право спільної власності.  

16. Поняття та види спільної власності.  

17. Право спільної часткової власності.  

18. Визначення часток у праві спільної часткової власності.  

19. Здійснення права спільної часткової власності.  

20. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній 

частковій власності.  

21. Утримання майна, що є у спільній частковій власності.  

22.  Право співвласника розпоряджатися своєю часткою у праві спільної 

часткової власності.  

Теми рефератів 

1. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. 

2. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до 

набувача за договором.  



  

3 Виділ частки майна, що є у спільній частковій власності.  

4. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших 

співвласників.  

5. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій 

власності.  

6. Поділ майна, що є у спільній частковій власності.  

7. Право спільної сумісної власності.  

8. Здійснення права спільної сумісної власності.  

9. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності.  

10. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній 

власності.  

11. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності. 

12. Право власності на земельну ділянку.  

13. Право власності на житло. Захист права власності. 

Семінарське заняття № 18 

Тема Речові права на чуже майно 

Мета: вивчити загальне поняття речового права на чуже майно. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Види речових прав на чуже майно.  

2. Захист речових прав на чуже майно.  

3. Право володіння чужим майном.  

4. Право користування чужим майном.  

5. Сервітут.  

Короткі теоретичні відомості 

Речові права на чуже майно – це самостійні (але похідні від права 

власності) речові права, які надають особі, котра їх має, можливість 

безпосереднього впливу на річ або майно для певної мети тау встановлених 

межах. 

Володіння – це фактична наявність речі (майна) в певної особи 

(володільця), поєднана з наміром вважати цю річ своєю. Отже, володіння 



  

містять два елементи: об’єктивний (фактичне володіння майном) і суб'єктивний 

(намір володіти ним для себе). 

Під правом володіння чужим майном за чинним ЦК України мається на 

увазі таке володіння, яке виникає на підставі договору з власником або особою, 

якій майно було передане власником, а також на інших підставах, установлених 

законом (ст. 398 ЦК). 

У свою чергу, ст. 397 ЦК України передбачає, що володільцем чужого 

майна є особа, яка фактично тримає його у себе. Право володіння чужим 

майном може належати одночасно двом або більше особам. Фактичне 

володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону 

або не встановлено рішенням суду. 

Встановлена ст. 397 ЦК України презумпція правомірності фактичного 

володіння (презумпція правомірності володіння означає: допоки не доведено 

інше, фактичне володіння має визнаватись правомірним) є не більш ніж 

припущенням, котре може бути спростоване доведенням факту відсутності 

законної підстави його придбання володільцем. 

Контрольні питання 

1. Ознаки речового права. 

2. Визначення поняття сервітут. 

3. Зміст та строки сервітуту. 

4. Припинення сервітуту. 

5. Права та обов’язки землекористувача.  

6. Право та обов’язки власника земельної ділянки 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб.  

2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.  

3. Правові наслідки припинення користування земельною ділянкою. 

4. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим 

майном.  



  

Теми рефератів  

1. Співвідношення права оренди, суперфіцій та емфітевзису. 

2. Природа правовідносин користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб та для забудування. 

3. Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно. 

 

 

Змістовий модуль 6 Право інтелектуальної власності 

Семінарське заняття № 19 

Тема Загальні положення про право інтелектуальної власності. 

Поняття, суб’єкти й об’єкти авторського права та суміжних прав 

Мета: сформувати у студентів знання про основні положення права 

інтелектуальної власності; визначити основні суб’єкти і об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Питання для обговорення 

1. Поняття інтелектуальної власності.  

2. Об’єкти права інтелектуальної власності.  

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.  

4. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності. 

5. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.  

6. Майнові права інтелектуальної власності.  

7. Строк чинності права інтелектуальної власності.  

8. Використання об’єкта права інтелектуальної власності.  

9. Передання майнових прав інтелектуальної власності.  

10. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком 

особам.  

11. Право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору.  

12. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням. 



  

13. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні норми насамперед визначають коло об’єктів права 

інтелектуальної власності. Стаття 420 ЦК до них відносить: літературні та 

художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних); 

виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; 

наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування 

(топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти 

рослин та породи тварин: комерційні (фірмові) найменування, торговельні 

марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні 

таємниці. 

Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності здійснюється за 

допомогою надання їх створювачу виключних прав. «Виключність» прав 

означає, що жодна особа, окрім тієї, кому вони належать, не може здійснити 

використання об’єкта, не маючи на це відповідного дозволу особи, яка володіє 

виключними правами. Виключне право – це виключна можливість здійснювати 

щодо об’єкта закріплені законам правомочності на власний розсуд. ЦК закріпив 

у ст. 418 важливий принцип їх непорушності: ніхто не може бути позбавлений 

права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, окрім 

випадків, передбачених законом. Зазначені обмеження можуть бути 

встановлені заради суспільних та державних інтересів. 

До особистих немайнових прав загальні норми відносять: право на 

визнання людини творцем об’єкта інтелектуальної власності, право 

перешкоджати будь-якому посяганню, здатному завдати шкоди його честі чи 

репутації, а також інші немайнові права, встановлені законом. Стаття 423 ЦК 

закріплює невичерпний перелік особистих немайнових прав, а тому спеціальне 

законодавство може містити зазначення інших немайнових прав, що 

обумовлені особливостями певного об’єкта інтелектуальної власності. 

Наприклад, винахіднику належить особисте немайнове право на присвоєння 



  

власного імені створеному винаходу; автору сорту – право пропонувати назву 

сорту і включати до неї своє ім’я; виконавцю надане право вимагати 

забезпечення належної якості запису його виконання, а автору художнього чи 

наукового твору – право публікувати його під власним ім’ям, анонімно або під 

псевдонімом. 

 

Контрольні питання 

1. Право інтелектуальної власності в об’єктивному значенні. 

2. Право інтелектуальної власності в суб’єктивному значенні. 

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

4. Обє’кти права інтелектуальної власності. 

5. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. 

6. Майнові права інтелектуальної власності. 

7. Первиний суб’єкт авторського права. 

8. Обєкти авторського права. 

9. Не є об’єктами авторського права. 

10. Особливості авторських прав. 

11. Первинні суб’єкти суміжних прав. 

12. Субєкти права інтелектуальної власності. 

13. Строк чинності майнових прав інтелектуальної  власності. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Об’єкти авторського права.  

2. Твори, які не є об’єктами авторського права.  

3. Суб’єкти авторського права.  

4. Співавторство.  

5. Виникнення авторського права.  

6. Особисті немайнові права автора.  

7. Забезпечення недоторканності твору.  

8. Майнові права інтелектуальної власності на твір.  

9. Використання твору.  



  

10. Опублікування твору (випуск твору у світ).  

11. Використання твору за згодою автора.  

12. Випадки правомірного використання твору без згоди автора.  

13. Право автора на плату за використання його твору.  

14. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. 

15. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір.  

16. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору.  

Теми рефератів 

1. Об’єкти суміжних прав.  

2. Суб’єкти суміжних прав.  

3. Виникнення суміжних прав.  

4. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав. 

5. Використання виконання.  

6. Використання фонограми, відеограми.  

7. Використання передачі (програми) організації мовлення.  

8. Строки чинності суміжних майнових прав. 

Семінарське заняття № 20 

Тема Право промислової власності (патентне право). Право 

інтелектуальної власності на комерційну таємницю 

Мета: визначити загальне поняття промислової власності та розкрити 

поняття та основні положення комерційної таємниці. 

Питання для обговорення 

1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.  

2. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок.  

3. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми.  

4. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

5. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.  



  

6. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.  

Короткі теоретичні відомості 

Наукове відкриття як результат найвищого рівня наукової діяльності — 

свідчення високого рівня наукової діяльності тієї країни, де відкриття зроблено. 

Наукове відкриття, внесене до Державного реєстру наукових відкриттів, 

породжує право авторства. Право пріоритету авторського і державного прав 

дало підставу законодавцю України ці права назвати правом інтелектуальної 

власності на наукове відкриття, але не без певної підстави. Відповідно до 

Конвенції про заснування ВОІВ (n.III ст.2)  наукові відкриття включено до 

об'єктів права інтелектуальної власності. Право авторства, право пріоритету та 

право на назву наукового відкриття,безперечно, підлягають правовій охороні. 

Проте саме наукове відкриття не може бути об'єктом будь-якого 

виключного права, у тому числі права інтелектуальної власності. Цей вищий 

результат наукової діяльності за загальним правилом зроблено на підставі 

наукових досягнень усього світу і тому наукове відкриття вважається 

надбанням усього людства. Воно може використовуватися в будь-якій 

суспільно доцільній діяльності будь-ким без будь-якого спеціального дозволу І 

виплати винагороди за його використання. 

Наукове відкриття є встановленням невідомих раніше, але об'єктивно 

існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які 

вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. 

Отже, об’єктами відкриття є закономірності, властивості та явища 

матеріального світу. Кожен із названих об'єктів відкриттів може бути визнаним 

науковим відкриттям окремо. Проте закономірність, властивість чи явище може 

бути визнано науковим відкриттям лише за умови, що зазначені закономірність, 

властивість чи явище не були відомі раніше, - вони виявлені вперше у світі. 

Наукове відкриття людиною не створюється, а лише встановлюється, 

виявляється, пізнається тощо, адже це об’єктивно існуюча, але раніше невідома 

закономірність, властивість чи явище матеріального світу. 

Контрольні питання 



  

1.Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід. 

2. Об’єкти патентного права. 

3. Умови патентоздатності. 

4. Строк дії патенту України на винахід. 

5. Строк дії патенту на корисну модель.  

Питання для самостійного вивчення 

1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.  

2. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

3. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

Теми рефератів 

1.Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові знаки. 

Патент. 

2. Поняття промислової власності, її сутність та юридична природа. 

Семінарське заняття № 21  

Тема Право промислової власності (патентне право). Право 

інтелектуальної власності на комерційну таємницю 

Мета: розглянути поняття права промислової власності. 

Питання для обговорення 

1. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.  

2. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок.  

3. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми.  

4. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.  

5. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 

Короткі теоретичні відомості 

Ознаки наукового відкриття такі: 

1) самостійний об’єкт права інтелектуальної власності; 

2) існує в природі об'єктивно, людиною не створюється, а лише нею 

пізнається; 



  

3) здійснює істотні зрушення науково-технічного прогресу, розвитку 

людства в цілому; 

4) є теоретичною передумовою для автора створення певного винаходу 

чи іншого об’єкта промислової власності. 

Суб’єктом права інтелектуальної власності на наукове відкриття може 

бути тільки його автор, тобто фізична особа, завдяки творчій праці якої це 

відкриття було зроблено. Якщо наукове відкриття зроблено на підставі творчої 

праці одночасно кількох осіб, вони вважаються співавторами наукового 

відкриття. 

Якщо відкриття зроблене у зв’язку з виконанням службового завдання, 

всі авторські права на відкриття визнаються за конкретним його 

розроблювачем. Однак з метою визнання заслуг наукових установ їм видається 

свідоцтво, що засвідчує, що це відкриття зроблене в даній установі. 

Після смерті автора його права на відкриття переходять до спадкоємців за 

законом чи за заповітом. Тут діють загальні правила, аналогічні тим, що 

застосовуються у сфері авторського і патентного права. 

Наукові відкриття мають надзвичайно велику цінність для всього 

людства, вони не визнаються об'єктами чиїхось виключних прав. Наукові 

відкриття мають бути доступними для використання усіма людьми. 

Контрольні питання  

1. Об’єкт інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

2. Ознаки комерційної таємниці. 

3. Суб’єкти комерційної таємниці. 

4. Майнові права інтелектуальної власності. 

5. Охорона комерційної таємниці. 

6. Строк чинності права  інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.  

2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.  



  

3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

4. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

Теми рефератів 

1. Огляд законодавства України з питань комерційної таємниці. 

2. Зміст прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

3. Організаційно-правові засади патентознавства.  

Змістовий модуль 7 Зобов’язальне право 

Семінарське заняття № 22 

Тема Поняття зобов’язання, сторони, виконання 

Мета: розкрити поняття зобов’язання; визначити сторони зобов’язань і 

строки виконання. 

Питання для обговорення 

1. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення.  

2. Сторони в зобов’язанні.  

3. Третя особа в зобов’язанні. Підстави заміни кредитора у зобов’язанні. 

4. Форма правочину щодо заміни кредитора в зобов’язанні.  

5. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов’язанні. 

6. Зобов’язання, в яких заміна кредитора не допускається.  

7. Порядок заміни кредитора у зобов’язанні.  

8. Докази прав нового кредитора у зобов’язанні.  

9. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні. 

10. Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні.  

11. Заміна боржника у зобов’язанні.  

12. Валюта виконання грошового зобов’язання.  

13. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням.  

14. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим 

зобов’язанням. 

 

 

 



  

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до ст. 509 зобов’язанням є правовідношення, в якому одна 

сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) 

певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші 

тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від 

боржника виконання його обов’язку. 

Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного 

кодексу України, а саме: 1) договори та інші правочини; 2) створення 

літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди 

іншій особі; 4) інші юридичні факти. Якщо проаналізувати статтю 11, можна 

зробити висновок, що не всі перелічені там підстави самостійно можуть 

породжувати зобов’язання. 

Контрольні питання 

1. Сторони у зобов’язанні. 

2. Поняття зобов’язання. 

3. Об’єкти зобов’язання. 

4. Третя особа у зобов’язанні. 

5. Елементи зобов’язання. 

6. Зміст зобов’язального співвідношення. 

7. Система зобов’язання. 

8. Види забезпечення зобов’язання.  

9. Принципи зобов’язання. 

10. Припинення зобов’язання. 

11. Припинення зобов’язання поза волею сторін або однієї зі сторін. 

12. Зміна боржника у зобов’язанні. 

13. Правові наслідки заміни боржника. 

14. Умови виконання зобов’язання. 

 

Питання для самостійного вивчення  



  

1. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов’язанні.  

2. Заперечення нового боржника у зобов’язанні проти вимоги кредитора. 

3. Правові наслідки заміни боржника у зобов’язанні, забезпеченому 

порукою або заставою.  

4. Валюта зобов’язання.  

5. Недопустимість односторонньої відмови від зобов’язання.  

6. Загальні умови виконання зобов’язання.  

7. Виконання зобов’язання належними сторонами.  

8. Виконання обов’язку боржника іншою особою.  

9. Виконання зобов’язання частинами.  

10. Строк (термін) виконання зобов’язання.  

11. Дострокове виконання зобов’язання.  

12. Місце виконання зобов’язання.  

13. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса.  

Теми рефератів 

1. Зустрічне виконання зобов’язання.  

2. Виконання альтернативного зобов’язання.  

4. Виконання зобов’язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або 

кілька боржників.  

5. Солідарне зобов’язання.  

6. Солідарна вимога кредиторів.  

7. Солідарний обов’язок боржників.  

8. Право боржника, який виконав солідарний обов’язок, на зворотну 

вимогу.  

9. Підтвердження виконання зобов’язання. 

 

 

 

Семінарське заняття № 23 



  

Тема Забезпечення виконання зобов’язання. Припинення 

зобов’язання, правові наслідки порушення зобов’язання, відповідальність 

за порушення зобов’язання. 

Мета: охарактеризувати поняття забезпечення виконання зобов’язання; 

причини припинення зобов’язання та їх наслідки; відповідальність за порушеня 

зобов’язання. 

Питання для обговорення 

1. Види забезпечення виконання зобов’язання.  

2. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання.  

3. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання.  

4. Підстави припинення зобов’язання.  

5. Припинення зобов’язання виконанням.  

6. Припинення зобов’язання переданням відступного.  

7. Припинення зобов’язання зарахуванням.  

8. Недопустимість зарахування зустрічних вимог.  

9. Зарахування у разі зміни кредитора.  

10. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін.  

11. Припинення зобов’язання прощенням боргу.  

12. Припинення зобов’язання поєднанням боржника та кредитора в одній 

особі.  

13. Відповідальність і виконання зобов’язання в натурі.  

14. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання.  

15. Збитки та неустойка.  

16. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання. 

Короткі теоретичні відомості  

Види (способи) забезпечення виконання зобов’язань – це сукупність 

заходів, за допомогою яких сторони цивільно-правових відносин впливають 

одна на одну з метою належного виконання передбаченого договором 

економічного завдання під загрозою вчинення певних дій, які зумовлять 



  

настання негативних наслідків майнового характеру для боржника, незалежно 

від того чи понесе кредитор збитки фактично. 

Неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума 

або інше майно, яке боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання 

або неналежного виконання свого зобов’язання. 

Порука – це односторонній, консенсуальний договір, за яким третя особа 

бере на себе повну або часткову відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання боржником його зобов’язання перед кредитором. 

Гарантія – це односторонній договір, за яким одна організація (гарант) 

зобов’язується нести майнову відповідальність перед кредитором за неналежне 

виконання зобов’язань боржником. 

Завдаток – це грошова сума або рухоме майно, що видається однією зі 

сторін у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні як доказ 

укладення договору і в забезпечення його виконання. 

Під заставою розуміється як безпосередня передача, так і інше виділення 

певного свого майна кредитору для забезпечення таким чином узятих 

зобов’язань, гарантування можливості задоволення кредитором своєї вимоги за 

рахунок цього майна, переважно перед іншими кредиторами. 

Контрольні питання 

1. Виконання договірного зобов’язання на користь третьої особи. 

2. Виконання альтернативних і факультативних договірних відносин. 

3. Виконання часткового та солідарного договірного зобов’язання.  

4. Виконання регресивних зобов’язань.  

5. Форма правочину щодо забезпечення виконання договірного 

зобов’язання.  

Питання для самостійного обговорення 

1. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання.  

2. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи.  

3. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи. 

4. Порушення зобов’язання.  



  

5. Правові наслідки порушення зобов’язання.  

6. Прострочення боржника.  

7. Прострочення кредитора.  

8. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання. 

9. Одностороння відмова від зобов’язання.  

10. Правові наслідки порушення зобов’язання з вини кредитора.  

11. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання. 

12. Відповідальність боржника за дії інших осіб.  

Теми рефератів 

1. Субсидіарна відповідальність.  

2. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ, визначену 

індивідуальними ознаками.  

3. Виконання зобов’язання за рахунок боржника.  

Змістовий модуль 8 Загальні положення про договір 

Семінарське заняття № 24 

Тема Поняття, значення, умови, укладання, зміна та розірвання 

договору в цивільному праві 

Мета: під час вивчення цієї теми сформувати поняття укладання 

договору, звернути увагу на особливості публічної оферти. Слід зупинитися на 

формі договору, ретельно дослідити питання державної реєстрації договору. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та види договору.  

2. Свобода договору.  

3. Зміст договору.  

4. Обов’язковість договору.  

5. Типові умови договору.  

6. Строк договору.  

7. Ціна.  

8. Публічний договір.  

9. Договір приєднання.  



  

10. Попередній договір.  

Короткі теоретичні відомості 

Стаття 626 зазначає, що договором є домовленість двох або більше 

сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Слід відрізняти поняття договору в розумінні цієї статті від поняття 

зобов’язання. Так договором є юридичний факт, у той час як зобов’язанням є 

різновид цивільного правовідношення, яке може виникати як із договору, так і 

на інших підставах, передбачених цивільним законодавством. 

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед 

другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона 

наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо 

першої сторони. 

Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві 

сторони договору. 

До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні 

договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не 

суперечить багатосторонньому характеру цих договорів. 

Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або 

не випливає із суті договору. 

Контрольні питання 

1.Зміст (умови) договору. 

2. Сутність правових наслідків зміни та розірвання договру. 

3. Обов’язковість договорів. 

4. Мета укладення договру. 

5. Особливості публічної оферти. 

6. Форма договору. Державна реєстрація договору. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Договір на користь третьої особи.  

2. Тлумачення умов договору.  

3. Укладення договору.  



  

4. Форма договору.  

5. Момент укладення договору.  

6. Пропозиція укласти договору.  

7. Поняття пропозиції.  

8. Укладення договору за пропозицією, у якій вказаний строк для 

відповіді.  

9. Укладення договору за пропозицією, у якій не вказаний строк для 

відповіді.  

10. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням. 

11. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах.  

Теми рефератів 

1. Місце укладення договору.  

2. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади АРК та 

органів місцевого самоврядування.  

3. Вирішення переддоговірних спорів. Укладення договорів на біржах, 

аукціонах і конкурсах. 

Семінарське заняття № 25 

Тема Договори, що спрямовані на передачу майна у власність 

Мета: формування у студентів знань щодо договорів, що спрямовані на 

передачу майна у власність. 

Питання для обговорення 

1. Правова характеристика договору купівлі-продажу.   

2. Договір поставки.  

3. Договір  контрактації сільськогосподарської продукції.  

4. Постачання енергетичними й іншими ресурсами через приєднану 

мережу.  

5. Договір довічного утримання (догляду).  

Короткі теоретичні відомості 

Договір поставки – цивільний договір, є одним з різновидів договору 

купівлі-продажу і аналогічний йому за формою. Згідно з цим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83


  

договором постачальник зобов’язується в призначені терміни (строк), що не 

збігаються з моментом укладення договору, передати товар у власність (повне 

господарське відання чи оперативне управління) покупцеві, який 

зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. 

За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції 

(виробник) зобов’язується передати заготівельному (закупівельному) або 

переробному підприємству чи організації (контрактанту) вироблену ним 

продукцію у строки, кількості, асортименті, що передбачені договором, а 

контрактант зобов’язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної 

продукції, прийняти й оплатити її. 

Контрольні питання 

1. Юридична характеристика договору купівлв-продажу. 

2. Юридична характеристика договору поставки. 

3. Юридична характеристика договору (міни). 

4. Юридична характеристика договору контрактації 

сільськогосподарської продукції. 

5. Юридична характеристика договору дарування. 

6. Юридична характеристика договору ренти. 

7. Юридична характеристика договору довічного утримання (догляду). 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір дарування.  

2. Договір  ренти.  

3. Договір міни.  

4. Договір поставки.  

Теми рефератів 

1. Правові особливості договору ренти. 

Семінарське заняття № 26 

Тема Договори, що мають на меті передачу майна у користування 

Мета: сформувати у студентів поняття та розглянути договори, що мають 

на меті передачу майна у користування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD_(%D1%87%D0%B0%D1%81)


  

Питання для обговорення 

1. Договір найму (оренди).  

2. Договір прокату.  

3. Договір найму (оренди) земельної ділянки.  

4. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.  

Короткі теоретичні відомості 

Договір майнового найму (оренди) – це цивільно-правовий договір, за 

яким наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у 

користування за плату на певний строк (ст. 778 ЦК України). 

За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або 

зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування 

майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без 

попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, 

спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до 

встановлених лізинго одержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на 

певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі) – ч. 1 ст. 806 ЦК. 

За договором позички одна сторона (позичкодавець) 

безоплатно передає  або  зобов’язується  передати  другій  стороні 

(користувачеві)   річ   для  користування  протягом  установленого 

строку. Користування річчю вважається  безоплатним,  якщо  сторони 

прямо  домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між 

ними. 

Сублізинг – вид піднайму предмета лізингу, відповідно до якого 

лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізинго-

одержувачам за договором сублізингу) в користування за плату на погоджений 

строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий 

раніше від лізингодавця за договором лізингу. 

Контрольні питання 

1. Юридична характеристика договору найму (оренди). 

2. Юридична характеристика договору прокату. 



  

3. Юридична характеристика договору лізингу. 

4. Юридична характеристика договору позички.  

Питання для самостійного вивчення  

1. Договір найму (оренди) транспортного засобу.  

2. Договір лізингу.  

3. Договір найму (оренди) житла.  

4. Договір позички.  

Теми рефератів 

1. Суттєві умови договору найму житла. 

2. Сублізинг як різновид лізингу. 

Семінарське заняття № 27 

Тема  Договори, що спрямовані на виконання робіт і надання послуг 

Мета: розглянути особливості договорів, що спрямовані на виконання 

робіт. 

Питання для обговорення 

1. Загальна характеристика договорів про надання послуг.  

2. Договір підряду.  

3. Договір перевезення.  

4. Договір транспортного експедирування.  

5.Договір зберігання.  

6. Договір банківського вкладу.  

7. Договір банківського рахунку.  

8. Договір факторингу.  

9. Договір комерційної концесії.  

10. Договір про спільну діяльність. 

Короткі теоретичні відомості 

Договір підряду – цивільно-правовий договір, за яким одна сторона 

(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням 

другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити 

виконану роботу. 



  

У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. 

Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. 

У ст. 909 ЦК України закріплено загальне визначення договору 

перевезення вантажу: за цим договором одна сторона (перевізник) 

зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж 

до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання 

вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення 

вантажу встановлену плату. 

Договір факторингу – вид договору про надання фінансових послуг. За 

договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) 

одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в 

розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений 

договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові 

своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) (ч. 1 ст. 1077 ЦК 

України). 

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) 

зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за платню (роялті) право 

користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з 

метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 

послуг. 

Контрольні питання 

1. Юридична характеристика договору підряду. 

2. Юридична характеристика договору перевезення вантажу. 

3. Юридична характеристика договору транспортного експедирування. 

4. Юридична характеристика договору зберігання. 

5. Юридична характеристика договору страхування. 

6. Юридична характеристика договору доручення. 

7. Юридична характеристика договору комісії. 

8. Юридична характеристика договору управління майном. 

9. Юридична характеристика договору позики. 



  

10. Юридична характеристика договору кредитного договору. 

11. Юридична характеристика договору банківського вкладу. 

12. Юридична характеристика договору факторингу. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір страхування.  

2. Договір доручення.  

3. Договір комісії.  

4. Договір управління майном.  

5. Договір позики.  

6. Кредитний договір.  

Теми рефератів 

1. Правове регулювання перевезень. 

2. Спеціальні види зберігання. 

3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

Змістовий модуль 9 Недоговірні зобов’язання 

Семінарське заняття № 28 

Тема Публічна обіцянка винагороди. 

Мета: ознайомити студентів про особливості публічної винагороди. 

 

Питання для обговорення 

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.  

2. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. 

3. Зміст завдання.  

4. Строк (термін) виконання завдання.  

5. Зміна умов публічної обіцянки винагороди.  

6. Правові наслідки виконання завдання.  

7. Припинення зобов’зання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди.  

Короткі теоретичні відомості 

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу полягає у 

публічному сповіщенні необмеженого кола осіб про зобов’язання автора 



  

оголошення сплатити матеріальну винагороду за передання йому результату, 

зазначеного в оголошенні. 

Сама по собі об’ява про винагороду за здійснення певних дій свідчить 

лише про заінтересованість даної особи у певному результаті та зобов’язання 

виплатити винагороду в разі його досягнення. У даний момент зобов’язання 

щодо виплати винагороди ще не існує і не може існувати. Обіцянка винагороди 

виступає лише необхідною юридичною передумовою його виникнення. 

Закон пред’являє певні вимоги до правочину про обіцяння винагороди. 

Для того, щоб він породжував правові наслідки, необхідна його відповідність 

таким ознакам: 

1) публічний характер, тобто звернення обіцянки до необмеженого кола 

осіб. Про публічність винагороди може свідчити розміщення її у засобах 

масової інформації, на радіо, на телебаченні, на дошках оголошень, у мережі 

Internet та будь-яким іншим шляхом, що передбачає відкритість інформації про 

встановлення винагороди. Якщо винагорода пропонується визначеній особі або 

особам, таке зобов’язання вже не матиме ознак зобов’язань з односторонніх дій 

і до нього застосовуватимуться правила про відповідний договір (підряду, 

доручення тощо); 

2) майновий характер обіцяної винагороди – запропонована винагорода 

повинна мати вартісний еквівалент. Вона може діставати вияв у сплаті 

грошової суми, даруванні речі, наданні послуг майнового характеру (ремонт 

квартири, організація відпочинку тощо). Слід наголосити на тому, що в 

оголошенні повинна зазначатися не тільки форма, а й розмір винагороди. Тому 

оголошення, де вказано лише, що «винагорода гарантується», не відповідають 

законові і не породжують зобов’язання, передбаченого гл. 78 ЦК України. 

Якщо запропонована винагорода не є матеріальною і виражається, наприклад, у 

нагородженні дипломом, висловленні подяки тощо, ці відносини не підпадають 

під визначення публічної обіцянки винагороди і регулюються не цивільним, а 

іншими галузями права; 



  

3) визначення кінцевого результату, який очікує одержати особа, що 

оголосила про публічну винагороду і який повинен бути досягнутий як 

необхідна умова одержання винагороди. Завдання, яке підлягає виконанню, 

може стосуватись разової дії, низки дій або необмеженої кількості дій одного 

виду, що можуть вчинятися як однією, так і різними особами. Дії, які 

вчиняються особою, яка відізвалася, повинні відповідати діям, обумовленим в 

оголошенні. 

Контрольні питання 

1. Умови публічної обіцянки. 

2. Етапи проведення конкурсу. 

3. Види не договірних зобов’язань. 

4. Які правові наслідки виконання зобов’язань. 

5. Припинення зобов’язань. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.  

2. Право на оголошення конкурсу.  

3. Умови конкурсу.  

4. Зміна умов конкурсу.  

5. Відмова від проведення конкурсу.  

6. Переможець конкурсу.  

7. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності, які подані на конкурс.  

Теми рефератів 

1. Права переможця конкурсу.  

2. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс. 

Семінарське заняття № 29 

Тема Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення 

Мета: розглянути особливості вчинення майнових дій стосовно майнових 

інтересів іншої особи без її доручення. 

Питання для обговорення 



  

1. Право на вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її 

доручення.  

2. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення.  

3. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею 

дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

Короткі теоретичні відомості 

Згідно зі ст. 1158 ЦК якщо майновим інтересам іншої особи загрожує 

небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без 

доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення або 

зменшення. 

Така особа зобов’язана у разі першої нагоди повідомити особу, чий 

майновий інтерес вона захищає своїми діями, про свої дії. Якщо ці дії будуть 

схвалені іншою особою, надалі до відносин сторін застосовуються положення 

про відповідний договір. Якщо особа, яка розпочала дії в майнових інтересах 

іншої особи без її доручення, не має можливості повідомити про свої дії цю 

особу, вона зобов’язана вжити усіх залежних від неї заходів щодо 

попередження, усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для 

іншої особи. Особа, яка вчиняє дії в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення, зобов’язана взяти на себе всі обов’язки, пов’язані зі вчиненням цих 

дій, зокрема, обов’язки щодо вчинених правочинів. 

Особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, 

зобов’язана негайно після закінчення цих дій надати особі, в майнових 

інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії та передати їй усе, що при цьому 

було одержано. 

Особа, яка без доручення вчиняє дії, діє на свій ризик і на свій розсуд. 

Вона самостійно оцінює можливі витрати, яких вона зазнає, вчинивши дії в 

майнових інтересах іншої особи, та співвідносить їх із обсягом шкоди цим 

інтересам, якої вдасться уникнути, вчинивши такі дії. Витрати повинні бути 

виправдані обставинами, за яких були вчинені дії (ст. 1160 ЦК); саме у такому 



  

разі фактичні витрати можуть заявлятися до відшкодування. В іншому випадку, 

а також якщо особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення, за першої нагоди не повідомила цю особу про свої дії, зроблені 

витрати не підлягають відшкодуванню. 

Контрольні питання 

1. Умови виникнення таких зобов’язань. 

2. Суб’єкти таких зобов’язань. 

3. Час, виконання зобов’язань. 

Семінарське заняття № 30 

Тема Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної 

або юридичної особи 

Мета: розглянути особливості рятування здоровя та життя фізичної 

особи, майна фізичної або юридичної особи. 

Питання для обговорення 

1. Зобов’язання, що виникають унаслідок рятування здоров’я та життя 

фізичної особи.  

2. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. 

3. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 

юридичної особи.  

4. Усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 

юридичної особи.   

Короткі теоретичні відомості 

Шкода, яка заподіяна однією особою іншій, підлягає відшкодуванню. 

Водночас, заподіяння шкоди може бути пов’язане із свідомими, власними діями 

особи. У цьому випадку, за загальним правилом, завдана шкода відшкодуванню 

не підлягає. 

Із цього загального правила виняток становлять зобов’язання, які 

виникають у зв’язку із рятуванням здоров'я та життя фізичної чи майна іншої 

особи. 



  

У житті мають місце випадки, коли людина, не рахуючись зі своїм 

здоров’ям, життям, рятує життя чи майно іншої особи. Якщо при цьому такій 

особі заподіяна шкода, вона підлягає відшкодуванню. 

Сторонами у даних зобов’язаннях виступають: 

– рятувальник, тобто фізична особа, яка понесла майнові збитки, 

отримала каліцтво чи ушкодження здоров’я, коли без відповідних повноважень 

рятувала від реальної загрози: а) життя чи здоров’я іншої особи; б) майно іншої 

особи. 

Якщо дії щодо рятування вчиняє юридична особа, вона не має права на 

відшкодування шкоди, за винятком випадків, установлених законом. Так, 

відповідно до статей 328, 332 Кодексу торговельного мореплавства України, 

будь-яка з корисним результатом дія щодо рятування судна, яке наразилося на 

небезпеку, вантажів та інших предметів, що знаходяться на ньому, тощо, дає 

право на отримання певної винагороди, розмір якої визначається домовленістю 

сторін, а за її відсутності – уповноваженим органом; 

– фізична або юридична особа (держава), яка є власником (володільцем ) 

майна, що рятувалося. 

Контрольні питання 

1. Умови виникнення таких зобов’язань. 

2. Суб’єкти таких зобов’язань. 

3. Види таких зобов’язань.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусенення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

2. Наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи 

або майну юридичної особи. 

Семінарське заняття № 31 

Тема Відшкодування шкоди 

Мета: розглянути основні підстави відшкодування шкоди. 

Питання для обговорення 



  

1. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.  

2. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду.  

3. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи.  

4. Відшкодування шкоди, завданої особою  у разі здійснення нею права на 

самозахист.  

5. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. 

6. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої 

їхнім працівником чи іншою особою.  

7. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом 

влади АРК або органом місцевого самоврядування.  

8. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою 

органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого 

самоврядування.  

9. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом 

влади АРК або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої 

діяльності.  

10. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 

прокуратури або суду.  

11. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 

злочину.  

12. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.  

13. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. 

14. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після 

набуття нею повної цивільної дієздатності.  

15. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами. 

16. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами. 

17. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. 

18. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою. 



  

19. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена.  

20. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не 

усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 

21. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

22. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел 

підвищеної небезпеки.  

23. Відшкодування ядерної шкоди.  

24. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. 

Короткі теоретичні відомості 

Зобов’язання з відшкодування шкоди – це такі цивільно-правові 

зобов’язання, у яких потерпіла сторона (кредитор) має право вимагати від 

боржника (заподіювана шкоди) повного відшкодування протиправно заподіяної 

шкоди шляхом надання відповідного майна в натурі або відшкодування збитків. 

Основною функцією зобов’язань із відшкодування шкоди є 

компенсаторно-відновлювальна функція, реалізація якої має забезпечувати 

особі, яка зазнала шкоди, відновлення її майнових та особистих немайнових 

прав і благ. Суб’єктом відповідальності є особа, яка заподіяла шкоду. 

Потерпілий має право на збільшення розміру відшкодування шкоди, якщо 

його працездатність знизилася порівняно з тією, яка була у нього на момент 

вирішення питання про відшкодування шкоди (ст. 1203 ЦК). Принцип повного 

відшкодування шкоди може коригуватися також під впливом соціально-

економічних чинників. З урахуванням обставин справи суд за вибором 

потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її 

в натурі або відшкодувати збитки у повному обсязі (ч. 1 ст. 1192 ЦК). На 

випадки завдання моральної шкоди принцип повного відшкодування не 

поширюється, однак ЇЇ відшкодування можливе поряд з відшкодуванням 

майнової шкоди. 

Контрольні питання 

1. Умови відшкодування шкоди. 



  

2. Суб’єкти відшкодування шкоди. 

3. Юридична характеристика кожного виду відшкодування.  

Питання для самостійного опрацювання  

1. Право зворотної вимоги до винної особи.  

2. Спосіб відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.  

3. Урахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної 

особи, яка завдала шкоди.  

4. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну 

відповідальність.  

5. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю.  

6. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я.  

7. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею 

договірних зобов’язань.  

8. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або 

іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим 

договором.  

9. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого 

ушкодження здоров’я фізичної особи – підприємця.  

10. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи.  

11. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.  

12. Відшкодування витрат на поховання.  

13. Порядок відшкодування шкоди. Збільшення розміру відшкодування 

шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності. 

14. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка 

завдала шкоди.  

15. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, 

зобов’язаної відшкодовувати шкоду.  



  

16. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину. 

17. Обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок злочину.  

18. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням 

вартості життя та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.  

Теми рефератів 

1.Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг).  

2. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, 

робіт (послуг).  

3. Особи, зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків 

товарів, робіт (послуг).  

4. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, 

робіт (послуг). 

Семінарське заняття № 32 

Тема Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 

Мета: ознайомитися з процесом набуття збереження майна без 

достатньої правової підстави. 

Питання для обговорення 

1. Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави.  

2. Повернення в натурі безпідставно набутого майна.  

3. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна та витрат на 

його утримання.  

4. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню. 

Короткі теоретичні відомості 

Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої 

правової підстави є окремим самостійним видом позадоговірних зобов’'язань. 

Вони мають особливі підстави виникнення, а також специфічний зміст. 

Загальні положення про ці зобов’язання визначені у ст. 1212 ЦК , відповідно до 



  

якої особа, яка набула або зберегла у себе майно за рахунок іншої особи 

(потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), 

зобов’язана повернути це майно потерпілому. 

Унаслідок цих фактів потерпілі зазнали шкоди своєму майну. У той же 

час інші особи набули те, що не повинні були отримати, або, навпаки, зберегли 

те, що повинні були втратити. Отже, одні особи без будь-якої для цього 

підстави збагатіли за рахунок інших. 

Цей вид зобов’язань виникає на підставі таких юридичних фактів: 

1) набуття або збереження майна однією особою за рахунок іншої; 

2) відсутність для цього законних підстав. 

При цьому не має значення, чи є безпідставно набуте або збережене 

майно результатом поведінки особи, яка збагатіла, самого потерпілого, третіх 

осіб або це склалося поза їхньою волею. 

Контрольні питання  

1. Умови виникнення таких відносин.  

2. Суб’єкти таких відносин. 

3. Зміст таких відносин. 

4. Обставини, які виникають під час здійснення таких відносин.  

Змістовий модуль 10 Спадкове право 

Семінарське заняття № 33 

Тема Загальні положення про спадкування. Види спадкування 

Мета: розглянути основні поняття про спадкування; визначити види та 

суб’єкти спадкування. 

Питання для обговорення 

1. Поняття спадкування.  

2. Норми цивільного права, що регулюють умови та порядок 

спадкування.  

3. Спадкове правонаступництво.  

4. Суб’єкти відносин спадкування.  

5. Підстави виникнення відносин спадкування.  



  

6. Усунення відправа на спадкування.  

7. Відумерла спадщина. 

Короткі теоретичні відомості 

Спадкове право як підгалузь цивільного права являє собою сукупність 

встановлених державою правових норм, які регламентують порядок та умови 

переходу майнових прав та обов’язків померлого громадянина до інших осіб. 

Право спадкування тісно по’вязане з правом власності, оскільки 

спадкування є одним із найпоширеніших засобів набуття права власності та 

слугує охороні цього права. 

Спадкове правонаступництво виникає після смерті особи, яку називають 

спадкодавцем, і встановлюється на користь спадкоємця. 

Спадкоємці – це особи, які набувають право на спадщину, тобто фізичні 

особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті 

за життя спадкодавця і народилися після відкриття спадщини. Спадкоємцями 

можуть виступати юридичні особи, держава. 

Спадкування становить універсальну правонаступність. Саме у 

спадкуванні яскраво виявляється така особливість універсального 

правонаступництва, як одночасність переходу до правонаступника всіх прав та 

обов'язків, які належали правопопереднику. 

Спадкування здійснюється на певних засадах. Серед принципів 

спадкового права необхідно назвати такі: 

1) свобода волевиявлення спадкодавця і спадкоємця; 

2) універсальність спадкового правонаступництва; 

3) родинно-сімейний характер спадкування; 

4) послідовність закликання до спадщини у разі спадкування за законом; 

5) рівність спадкових часток у разі спадкування за законом; 

6) державно-правовий захист непрацездатних родичів та членів сім'ї 

спадкодавця. 

Контрольні питання 

1. Визначення спадкування. 



  

2. Підстави спадкування.  

3. Об’єкт спадкового правонаступництва. 

4. Які суб’єкти мають право на спадкування? 

5. Склад спадщини. 

6. Місце відкриття спадщини. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Види спадкування.  

2. Спадкування за законом.  

3. Спадкування за заповітом.  

4. Спадкування на підставі рішення суду.  

Семінарське заняття № 34 

Тема Спадщина. Час і місце відкриття спадщини. Оформлення права 

на спадщину 

Мета: розглянути час та місце спадщини та процес вступу до спадщини. 

Питання для обговорення 

1. Склад спадщини.  

2. Права й обов’язки особи, які не належать до складу спадщини. 

3. Відкриття спадщини.  

4. Місце відкриття спадщини.  

5. Спадкоємці.  

6. Право на спадкування.  

7. Усунення від права на спадкування.  

8. Спадкування права на земельну ділянку.  

9. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.  

10. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, 

інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві.  

11. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі). 

12. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового 

відшкодування).  



  

13. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та 

сплату неустойки.  

14. Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та 

моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем.  

15. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, 

лікування та поховання спадкодавця. 

16. Прийняття спадщини.  

Короткі теоретичні відомості 

Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її 

померлою. 

Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона 

оголошується померлою (частина третя статті 46 цього Кодексу). Якщо 

протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати одна після одної, 

спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них. 

Якщо кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під 

час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), 

припускається, що вони померли одночасно. У цьому випадку спадщина 

відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб. 

1. Процес розвитку спадкового правовідношення характеризується 

наявністю двох етапів: 

– перший етап пов’язаний з відкриттям спадщини та закликанням до 

спадкування осіб, визначених в якості спадкоємців за законом або за заповітом; 

– на другому етапі характер правовідношення змінюється, що обумовлено 

фактом прийняття спадщини, тобто реалізацією вказаними особами належного 

їм суб’єктивного права спадкування. 

Відповідно, й зміст спадкових правовідносин, тобто права і обов’язки їх 

учасників, також змінюється залежно від кожного з етапів. 

На першому його етапі – в момент відкриття спадщини – у осіб, 

закликаних до спадкування, виникає лише одне суб’єктивне право – на 

прийняття спадщини або на відмову від її прийняття. 



  

Виникнення цього права відбувається автоматично, тобто незалежно від 

волі вказаних осіб – імовірних спадкоємців, – і зумовлюється фактом смерті 

спадкодавця, до якого завжди приєднуються інші юридичні факти – наявність 

спорідненості, перебування на утриманні протягом встановленого законом 

строку тощо. 

Характерною особливістю спадкового правовідношення, що складається 

на першому етапі його розвитку, є те, що одна із сторін (спадкоємець) має лише 

право, а інша сторона – зобов’язана особа (особи) тільки несе обов’язки. 

Вказана риса відрізняє дане відношення від переважної більшості інших 

правовідносин, суб’єкти яких одночасно як мають права, так і несуть обов’язки. 

2. Визначально спадкове правовідношення виникає з відкриттям 

спадщини. Останнє ж відбувається не саме по собі, а у зв’язку з настанням 

перелічених вище фактів. Отже, відкриття спадщини – це настання тих 

юридичних фактів, якими обумовлюється виникнення спадкових 

правовідносин. 

До моменту відкриття спадщини ми можемо констатувати тільки 

можливість, що у певної особи з’явиться право стати спадкоємцем. До цього 

часу закликання до спадкування окремих осіб, хоча і може бути виражено у 

заповіті або законі, але має лише значення ймовірності. Як і будь-яке 

припущення, воно може і не здійснитися; тільки з моменту відкриття спадщини 

закликання певного кола осіб до спадкування отримує юридичну силу. 

Контрольні питання 

1. Яким чином установити факт місця відкриття спадщини, якщо 

спадкодавець за півроку до своєї смерті продав належну йому квартиру, 

придбав нову і проживав у ній з моменту реєстрації договору купівлі-продажу, 

однак зареєструватися за місцем проживання не встиг? 

2. Чи можливо вчинення заповіту, відповідно до якого громадянин у 

зв’язку з відсутністю у нього родичів усе своє майно заповідає своєму собаці з 

призначенням виконавця заповіту? 



  

3. Після позбавлення батьків неповнолітньої дитини батьківських прав 

він був усиновлений. Після цього вмирає бабуся дитини, з якою він був 

пов'язаний кровною спорідненістю. Успадковує дитина в цьому випадку після 

смерті бабусі? 

4. Спадкодавець і спадкоємець за законом мали на праві спільної 

часткової власності житловий будинок, при цьому проживали в різних 

ізольованих між собою частинах будинку, які мають самостійний вхід. Чи 

вважатиметься, що спадкоємець фактично прийняв спадщину, якщо у 

встановлений законом шестимісячний строк для прийняття спадщини він не 

звернувся до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини? 

5. Спадкоємець за законом першої черги проживав разом із спадкодавцем 

у квартирі останнього і помер через два місяці після його смерті, не подавши 

нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Яким чином і відповідно до яких 

статей буде проводитися видача свідоцтва про право на спадщину? У чому 

відмінність оформлення в правах спадкування, якщо цей спадкоємець проживав 

окремо від спадкодавця? 

6. Чи є спадкоємець, який учинив умисне вбивство спадкодавця негідним, 

якщо він скоїв злочин унаслідок несподіваного сильного душевного 

хвилювання, спричиненого неправомірними діями самого потерпілого? Чи 

зміниться ваша відповідь, якщо вбивство скоєно за умови перевищення меж 

необхідної оборони? 

7. Чи можливе укладання угоди про розділ спадкового майна без 

попередньої видачі свідоцтва про право на спадщину? 

8. Чи можлива угода про розділ спадкового майна між двома 

спадкоємцями, якщо до складу спадщини входить тільки квартира, і при цьому 

передбачається, що вона перейде у власність одного із спадкоємців з виплатою 

другому грошової компенсації? 

9. До складу спадщини належить частка в статутному капіталі товариства 

з обмеженою відповідальністю. Нотаріус за заявою сина спадкодавця як 

засновника управління уклав з громадянином Н. договір довірчого управління 



  

майном. Дочка спадкодавця, яка проживала в іншому місті й також прийняла 

спадщину, висловила недовіру Н. і звернулася до нотаріуса з проханням 

розірвати зазначений договір. Якими мають бути дії нотаріуса? 

10. Чи може бути скоєно заповіт особою, яка не досягла 18-річного віку? 

11. Після смерті кого усиновлення особи не можуть наслідувати: дідуся 

(бабусі) усиновителів, батьків усиновителів, кровних батьків, бабусі (дідуся) 

кровних батьків, усиновителів? 

Питання для самостійного вивчення 

1. Подання заяви про прийняття спадщини.  

2. Строки для прийняття спадщини.  

3. Прийняття заповідального відказу.  

4. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.  

5. Право на відмову від прийняття спадщини.  

6. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи. 

7. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини.  

8. Перехід права на прийняття спадщини.  

9. Відумерлість спадщини.  

10. Поділ спадщини між спадкоємцями.  

11. Переважне право окремих спадкоємців на виділення їм спадкового 

майна у натурі.  

12. Перерозподіл спадщини.  

13. Пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців. 

14. Обов’язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора.  

15. Охорона спадкового майна.  

16. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту.  

17. Управління спадщиною. 

Теми рефератів 

1. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину. 

2. Обов’язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на 

спадщину на нерухоме майно.  



  

3. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину.  

4. Державна реєстрація права на спадщину.  

5. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.  

6. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину. 

Семінарське заняття № 35 

Тема Спадкування за заповітом. Виконання заповіту 

Мета: розглянути спадкування за заповітом та його виконання. 

Питання для обговорення 

1. Поняття заповіту.  

2. Право на заповіт.  

3. Право заповідача на призначення спадкоємців.  

4. Право заповідача на визначення  обсягу спадщини, що має 

спадкуватися за заповітом.  

5. Право заповідача на заповідальний відказ.  

6. Предмет заповідального відказу.  

7. Втрата чинності заповідальним відказом.  

8. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов’язків. 

9. Право на обов’язкову частку у спадщині.  

10. Заповіт з умовою.  

11. Заповіт подружжя.  

12. Підпризначення спадкоємця.  

13. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом.  

Короткі теоретичні відомості 

Спадкування здійснюється двома шляхами: за заповітом та за законом. 

При цьому перевага надається спадкуванню за заповітом, оскільки воно 

безпосередньо пов’язане із повноваженням власника – правом розпорядження. 

Заповіт – особливий вид правочину, за яким правові наслідки 

пов’язуються як із смертю заповідача, так і з волею осіб, які названі у ньому 

спадкоємцями.  



  

Заповіт – це комплекс розпоряджень спадкодавця на випадок своєї смерті. 

Поряд з основним розпорядженням – до кого перейде майно, у ньому можуть 

бути й інші розпорядження немайнового характеру. 

За своєю юридичною природою заповіт – односторонній правочин із 

волевиявленням однієї особи (за винятком заповіту подружжя), внаслідок чого 

після її смерті у осіб, зазначених у заповіті, виникає чи зникає право на 

одержання спадщини. Той факт, що спадкоємець за заповітом під час складання 

заповіту не висловив згоди на прийняття спадщини або не знав про складений 

заповіт на його користь, не впливає на дійсність заповіту. Заповіт повинен 

складатися особисто заповідачем. Вчинення заповіту через представника не 

допускається. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Встановлення сервітуту у заповіті.  

2. Загальні вимоги до форми заповіту.  

3. Посвідчення заповіту нотаріусом.  

4. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів.  

5. Оголошення нотаріусом секретного заповіту.  

6. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого 

самоврядування.  

7. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою. 

Посвідчення заповіту при свідках.  

8. Право заповідача на скасування та зміну заповіту.  

9. Таємниця заповіту.  

10. Тлумачення заповіту.  

11. Недійсність заповіту.  

12. Право заповідача на призначення виконавця заповіту. 

13. Призначення заповіту за ініціативою спадкоємців.  

14. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.  

 

Теми рефератів 



  

1. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту.  

2. Повноваження виконавця заповіту.  

3. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень.  

4. Контроль за виконанням заповіту.  

5. Право на оскарження дій виконавця заповіту.  

6. Строк чинності повноважень виконавця заповіту.  

7. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх 

повноважень.  

Семінарське заняття № 36 

Тема Спадкування за законом 

Мета: розглянути особливості спадкування за заповітом. 

Питання для обговорення 

1. Черговість спадкування за законом.  

2. Зміна черговості одержання права на спадкування.  

3. Спадкування усиновленими та усиновлювачами.  

4. Перша черга спадкоємців за законом.  

5. Друга черга спадкоємців за законом.  

6. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.  

Короткі теоретичні відомості 

Якщо фізична особа не залишила заповіту, або заповіт виявився 

недійсним, або відсутні умови, які зазначені у заповіті з умовою, або 

спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину, або не закликаються до 

спадкування, або фізична особа розпорядилася лише частиною свого майна 

настає спадкування за законом. Отже, спадкування за законом має місце тоді, 

коли і оскільки не існує заповіту. 

Підставами закликання до спадкування за законом є: 

1) споріднення; 

2) родинні відносини; 

3) шлюб; 

4) усиновлення; 



  

5) перебування на утриманні спадкодавця не менше 5 років до його 

смерті. 

Під час спадкування за законом майно переходить до зазначених у законі 

спадкоємців відповідно до встановленої черговості, тобто точно визначеного 

кола осіб, котрі спадкують одночасно. 

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на 

спадкування в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від 

спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття (ст. 

1258 ЦК). 

Стаття 1259 ЦК надає право спадкоємцям за законом після відкриття 

спадщини змінювати за взаємною згодою (договором) встановлену ЦК 

черговість спадкування. Такий договір має бути нотаріально посвідчений. Він 

не може порушувати прав спадкоємця, який не бере в ньому участі, а також 

спадкоємця, що має право на обов’язкову частку (ст. 1241 ЦК). 

Зміна черговості спадкування може здійснюватися не лише добровільно, 

але й за рішенням суду. За позовом особи, що є спадкоємцем за законом 

наступної черги, суд може визнати за нею право на спадкування разом зі 

спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, якщо буде встановлено, 

що протягом тривалого часу вона опікувалася, матеріально забезпечувала, 

надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу 

або каліцтво був у безпорадному стані. 

Контрольні питання 

1. У яких випадках настає спадкування за зповітом. 

2. Підстави закликання до спадкування за законом? 

3. Види черг в спадкуванні. 

4. Суб’єкти спадкування за правом представництва. 

5. Способи прийняття спадщини. 

6. Строки для прийняття спадщини. 

7. Підстава відмови від спадщини. 

8. Строки видачі свідоцтва про право на спадщину. 



  

Питання для самостійного вивчення 

1. Третя черга спадкоємців за законом.  

2. Четверта черга спадкоємців за законом.  

3. П’ята черга спадкоємців за законом.  

4. Спадкування за правом представлення.  

Теми рефератів 

1. Підстави виникнення спадкового правовідношення за заповітом. 

2. Особливості здійснення спадкування за заповітом. 

Семінарське заняття № 37 

Тема Спадковий договір 

Мета: розглянути особливості спадкового договору та підстави його 

підписання. 

Питання для обговорення 

1. Поняття спадкового договору.  

2. Сторони у спадковому договорі.  

3. Форма спадкового договору.  

4. Обов’язки набувача у спадковому договорі.  

Короткі теоретичні відомості 

«Статтею 1302 Цивільного кодексу України визначено, що за спадковим 

договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження 

другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на 

майно відчужувача. 

Слід зазначити, що до спадкового договору не застосовуються норми 

спадкового права. Так, сутність спадкового договору полягає в тому, що за ним 

відбувається розпорядження належним відчужувачеві майном ще за життя, але 

із набуттям набувачем права власності на майно після смерті відчужувача. 

Інститут спадкового договору має більш тісний зв’язок із підгалуззю 

зобов’язального права, адже виступає різновидом договорів про передачу 

майна у власність. 



  

Схожість спадкового договору із спадкуванням виявляється в спільності 

основної юридичної підстави виникнення права на спадкування у спадкоємців і 

права власності у набувача, якою є смерть фізичної особи – відчужувача. 

Учасниками спадкового договору є відчужувач та набувач. 

Відчужувачем у цьому договорі може бути подружжя, один із подружжя, 

або інша особа, а набувачем – фізична або юридична особа. 

У разі укладання спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем 

за заповітом або за законом, не втрачає права на спадкування у тій частці 

майна, яку не було визначено договором. 

Особливості спадкового договору за участі подружжя полягають у тому, 

що предметом спадкового договору може бути майно, що належить подружжю 

на праві спільної сумісної власності, а також те, що є особистою власністю 

будь-кого з подружжя. 

Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з 

подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого, його майно 

переходить до набувача за договором.  

Спадковий договір укладається у письмовій формі та підлягає 

нотаріальному посвідченню. 

Контрольні питання 

1. Предмет спадкового договору.  

2. Сторони в спадковому договорі. 

3. Юридична характеристика договору. 

4. Форма спадкового договору 

5. Зміст спадкового договору. 

6. Особливості забезпечення виконання спадкового договору.  

7. Умови розірвання спадкового договору. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Особливості спадкового договору з участю подружжя 

2. Забезпечення виконання спадкового договору.  

3. Розірвання спадкового договору. 



  

Теми рефератів 

1. Спадковий договір: теорія та практика. 

2. Юридична природа спадкового договору та його місце в системі 

майнових відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

Підставою для визначення оцінки на залік є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної навчальної 

дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями: 



  

– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, 

систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння 

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та 

знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, 

оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних 

понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили 

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання 

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Зазвичай, 

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з 

навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення 

в процесі подальшого навчання та професійної діяльності; 

– оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань, 

що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. 

Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які допустили помилки у відповіді, 

але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом 

викладача; 

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові, який виявив недоліки в 

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно» 

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до 

професійної діяльності без додаткових занять з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення 

про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 



  

року № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», 

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року. 

Шкала оцінювання : національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, 

із яких : 

         10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

         20 балів – за індивідуальну роботу;  

    30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);  

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

       20 балів – підсумковий модульний контроль;  



  

        Індивідуальна робота студентів передбачає : участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

семінарських заняттях.  

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання. 

 

 

 

 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

1. Поняття, функції, принципи цивільного права. 

2. Цивільне законодавство. 

3. Цивільні правовідносини: поняття, види, зміст. 

4. Правоздатність та дієздатність громадянина. Обмежування дієздатності 

та визнання громадянина недієздатнім. 



  

5. Визнання громадянина безвісно відсутнім. Оголошення громадянина 

померлим. 

6. Опіка та піклування. 

7. Аналогія закону та аналогія права. 

8. Значення міжнародних договорів у цивільному законодавстві 

9. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

10. Здійснення цивільних прав. 

11. Поняття юридичної особи. Виникнення та припинення юридичної 

особи. 

12. Класифікація юридичних осіб. 

13. Філії та представництва юридичних осіб. 

14. Об’єкти цивільно-правових відносин: поняття та види. Речі як об'єкти 

цивільних правовідносин. 

15. Гроші та цінні напери як об'єкти цивільних правовідносин. 

16. Результати творчої діяльності. Інформація. Роботи. Послуги. 

17. Захист цивільних прав та інтересів судом. 

18. Захист цивільних прав нотаріусом. 

19. Самозахист цивільних прав. 

20. Нематеріальні блага та їх захист. 

21. Поняття, види та форми правочинів. 

22. Умови дійсності правочинів. Недійсні правочини та їх види. 

23. Представництво: поняття та види. Довіреність. 

24. Строки: поняття, обчислення та види. 

 

25. Позовна давність: поняття, види. Перебіг строку позовної давності 

26. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та 

обов’язків. 

27. Захист цивільних прав: поняття та способи, 

28. Право власності: поняття, види, форми. 

29. Зміст право власності. Способи набуття. Припинення права власності. 



  

30. Громадяни як суб’єкти права власності. Право власності юридичних 

осіб. 

31. Право державної та комунальної власності. 

32. Право приватної власності 

33. Речові права: поняття та види. Сервітут, суперфіцій, емфітевзис. 

34. Способи захисту права власності та інших речових прав. 

Віндикаційний та неготарний позови. 

35. Договір: поняття, зміст, види 

36. Порядок укладення, зміни та припинення договору. 

37. Зобов’язання: поняття, зміст, види, підстави виникнення. 

38. Виконання зобов’язання: поняття, принципи, сторони, види. 

39. Неустойка та притримання як способи забезпечення виконання 

зобов'язань. 

40. Завдаток та застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 

41. Банківська гарантія та порука як способи забезпечення виконання 

зобов’язань. 

42. Цивільно-правова відповідальність: поняття, форми, види. 

43. Зміна та припинення зобов’язань: поняття, підстави, способи. 

44. Поняття, елементи та види договору купівлі-продажу, 

45. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу 

46. Договір роздрібної купівлі-продажу. Його види. Права покупця. 

Відповідальність сторін. 

47. Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність 

спадкоємців по боргам спадкодавця. 

48. Зміст договору поставки. 

49. Відповідальність сторін за порушення договору поставки, припинення 

договору. Відрахування збитків під час припинення договору. 

50.Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

51. Договір енергопостачання. 

52. Договір продажу нерухомості, підприємства. 



  

53. Договір міни. 

54. Дарування: поняття, предмет, форма договору. 

55. Пожертва. 

56. Договір ренти. 

57. Договір довічного утримання. 

58. Оренда: предмет, поняття, форма договору. Строк договору. 

Дострокове розірвання договору. 

59. Права та обов’язки за договором оренди. 

60. Договір прокату. 

61. Договір оренди транспортник засобів. 

62. Оренда земельної ділянки. 

63. Оренда будівлі та іншої капітальної соруди. 

64. Лізинг. 

65. Житлові фонди: поняття, види договорів найму жилого приміщення. 

66. Договір підряду. 

67. Побутовий підряд. 

68. Будівельний підряд. 

69. Підряд на проектні та пошукові роботи. 

70. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

71. Договір про надання послуг. 

72. Поняття та види перевезень. 

73. Договір перевезення вантажу. 

74. Договір транспортного експедирування, 

75. Договір зберігання. 

76. Спеціальні види зберігання, 

77. Договір страхування. 

78. Основні страхові поняття. Види і форми страхування. 

79. Договір доручення. 

80. Договір комісії. 



  

81. Договір управління майном. 

82. Агентський договір. 

83. Кредитний договір. Товарний та комерційний кредит. 

84. Договір факторингу. 

85. Договір позики. 

86. Договір банківського вкладу. 

87. Договір банківського рахунку. 

88. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням 

платіжних доручень. 

89. Розрахунки за акредитивом 

90. Розрахунки за інкасовими дорученнями, із застосуванням 

розрахункових чеків. 

91. Вексель та його види. 

92. Види договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. 

93. Договір комерційної концесії. 

94. Договір простого товариства. 

95. Договір про спільну діяльність. 

96. Зобов’язання з односторонніх дій. 

97. Зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди. 

98. Недоговірні зобов’язання 

99. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім та недієздатнім 

особами. 

100. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. 

101. Відповідальність за шкоду, завдану життю та здоров’ю громадянина. 

102. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, роботи 

або послуг. 

103. Компенсація моральної шкоди. 

104. Поняття та підстави спадкування. Відкриття спадщини. 

105. Спадкоємці. Особи, які не мають права успадковувати. 



  

106. Спадкування за заповітом. 

107. Спадкування за законом 

108. Перехід права на прийняття спадщини. Спадкова трансмісія, 

спадкування за правом представлення. 

109. Заповідальний підказ. 

110. Заповіт під умовою. Заповіт подружжя. 

111. Право на обов’язкову частку у спадщині. 

112. Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність 

спадкоємців по боргам спадкодавця. 

113. Відмова від спадщини. 

114. Спадковий договір. 

115. Авторське право. 

116. Патентне право. 
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