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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 
Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 26 
«Цивільна безпека» 

 

 

Обов'язкова Спеціальність 262 

«Правоохоронна 

діяльність» 

Модулів – 1  

 
Освітній ступінь 

«бакалавр» 

Рік підготовки: 

 3-й 4-й 

 Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 год. 

5-й 7-8-й 

Лекції 

 18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 10 год. 

Самостійна робота 

46 год. 74 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право та процес» є 

засвоєння здобувачами вищої освіти змісту цивільного та цивільно-

процесуального законодавства України, оволодіння навичками правильного 

його використання в процесі виконання своїх службових обов'язків за обраним 

фахом, вивчення основних наукових течій в цій сфері. 

Завдання навчальної дисципліни - є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага приділяється  

засвоєнню здобувачами вищої освіти інститутів цивільного права та процедур, 

спрямованих на найбільш швидкий та ефективний судовий захист прав, свобод 

та інтересів учасників цивільного процесу, передбачені ЦК та ЦПК України,  

підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців- 

правознавців. Засвоєння цивільного та цивільно-процесуального права 

базується на таких видах навчальних занять, як лекції, семінарські/практичні 

заняття, індивідуальне заняття та дискусії з актуальних проблем цивільного та 
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цивільно-процесуального законодавства і практики його застосування. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  

технології. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.                 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК9. Здатність працювати в 

команді. ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні компетентності: СК3. Здатність професійно оперувати 

категоріально понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. СК4. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань та навичок у професійній діяльності. СК5. Здатність самостійно 

збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову 

інформацію з різних джерел. СК6. Здатність аналізувати та систематизувати 

одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту 

людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів 

криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту 

людини і суспільних відносин. СК10. Здатність визначати належні та придатні 

для юридичного аналізу факти. СК14. Здатність до використання технічних 

приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних. 

СК21. Здатність вживати заходів з метою запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

Результати навчання: ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, 

необхідному для ефективної професійної діяльності. ПРН3. Збирати необхідну 

інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. ПРН4. Формулювати і 

перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. ПРН5. Розробляти тексти та 

документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та 

іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах.                    

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. ПРН10. Виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. ПРН11. Знати і 

розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування 

національної правової системи. ПРН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої 

інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та 

самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. ПРН23. 

Запобігати та протидіяти домашньому насильству. ПРН.24. Здійснювати діяльність 

у сфері забезпечення прав і свобод дітей, які перебувають у контакті  із законом.  

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права; конституційне право; 

кримінальний процес; адміністративний процес; кримінальне право; 

адміністративне право; запобігання та протидія домашньому насильству.
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема № 1. Цивільне право в системі права. Цивільне законодавство. 

Місце цивільного права в системі правових галузей. Предмет, метод, 

функції цивільного права. Визначення і система цивільного права. 

Поняття структура цивільного законодавства. Загальні засади цивільного 

законодавства. Акти цивільного законодавства України. Дія актів цивільного 

законодавства у часі. Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. 

Аналогія. 

Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Набуття цивільних 

прав та обов’язків власними діями суб’єкта цивільного права, спільними діями 

одночасно двох або кількох осіб та внаслідок техногенів. 

Здійснення цивільних прав. Право на власні дії, право на чужі дії та право 

на захист. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом (шикана). 

Виконання цивільних обов'язків. Обов’язок активного типу. Обов’язок 

пасивного типу. 

Право на захист цивільних прав та інтересів. Захист цивільних прав та 

інтересів судом. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або 

органами місцевого самоврядування. Захист цивільних прав нотаріусом. 

Самозахист цивільних прав. Здійснення права на захист. 

Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. 

Відшкодування моральної шкоди. 

Тема № 2. Цивільні правовідносини. 

Поняття та види цивільних правовідносин. Структура цивільних 

правовідносин. 

Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. Обсяг 

цивільної правоздатності фізичної особи. Запобігання обмеженню можливості 

фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. Ім'я фізичної особи. Місце 

проживання фізичної особи. 

Цивільна дієздатність фізичної особи. Часткова цивільна дієздатність 

фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Неповна цивільна 

дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 

Цивільна відповідальність неповнолітньої особи. Повна цивільна дієздатність. 

Надання повної цивільної дієздатності. 

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Правові наслідки 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена. 

Визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи 

недієздатною. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. 

Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана 

недієздатною. 

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном фізичної 

особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце 
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перебування якої невідоме. 

Акти цивільного стану. 

Встановлення опіки   та   піклування.   Права   та   обов'язки   опікуна. 

Правочини, які не може вчиняти опікун. Права та обов'язки піклувальника. 

Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду. Правочини, 

які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування. 

Поняття особистого немайнового права. Види особистих немайнових 

прав. Зміст особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових 

прав. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Обмеження 

особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права. 

Поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування 

недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою порушуються 

особисті немайнові права. Правові наслідки невиконання рішення суду про 

захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте 

немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди. 

Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Участь юридичних осіб 

публічного права у цивільних відносинах. Організаційно-правові форми 

юридичних осіб. 

Створення юридичної особи. Вимоги до змісту установчих документів. 

Державна реєстрація юридичної особи. Найменування юридичної особи. 

Цивільна правоздатність юридичної особи. Цивільна дієздатність 

юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Особисті немайнові 

права юридичної особи. Філії та представництва. Відповідальність юридичних 

осіб. 

Припинення юридичної особи. Обов'язки особи, що прийняла рішення про 

припинення юридичної особи. 

Ліквідація   юридичної   особи.   Порядок   ліквідації   юридичної   особи. 

Задоволення вимог кредиторів. 

Види об'єктів цивільних прав. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. 

Поняття речі. Тварини. Нерухомі та рухомі речі. Державна реєстрація 

прав на нерухомість. Речі подільні та неподільні. Речі, визначені 

індивідуальними або родовими ознаками. Речі споживні та неспоживні. 

Головна річ і приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, 

плоди та доходи. Майно. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші 

(грошові кошти). Валютні цінності. Поняття цінного паперу. Групи та види 

цінних паперів. Вимоги до цінного паперу. Передання прав за цінним папером.  

Виконання за цінним папером. Нематеріальні блага. Результати 

інтелектуальної, творчої діяльності. 

Інформація. Особисті немайнові блага. 

Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних 

прав. Межі здійснення цивільних прав. Виконання цивільних обов'язків. 

 

Тема № 3. Окремі положення цивільного права. 

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним 
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для чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. Форма 

правочину. Способи волевиявлення. Правочини, які можуть вчинятися усно. 

Вимоги до письмової форми правочину. Правочини, які належить вчиняти у 

письмовій формі. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація 

правочину. Місце вчинення правочину. Правочини, щодо яких правові наслідки 

пов'язуються з настанням певної обставини. Тлумачення змісту правочину. 

Відмова від правочину. 

Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Правові 

наслідки недійсності окремих частин правочину. Правові наслідки 

недодержання вимоги щодо письмової форми правочину. Правові наслідки 

недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього 

правочину. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне 

посвідчення договору. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою 

особою за межами її цивільної дієздатності. Правові наслідки вчинення 

правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності. 

Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна 

дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності. Правові 

наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування. Правові 

наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його 

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

Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою. Правові 

наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права 

вчиняти. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний 

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

Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману. Правові наслідки 

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

який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї 

сторони з другою стороною. Правові наслідки правочину, який вчинено під 

впливом тяжкої обставини. Правові наслідки фіктивного правочину. Правові 

наслідки удаваного правочину. Момент недійсності правочину. 

Поняття та підстави представництва. Правочини, які може вчиняти 

представник. Правові наслідки вчинення правочину представником. 

Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 

Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво 

за довіреністю. Форма довіреності. Довіреність юридичної особи. Строк 

довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Скасування 

довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені 

довіреністю. 

Поняття строку та терміну. Визначення строку та терміну. Початок 

перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день 

строку. 

Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна 

давність. Зміна тривалості позовної давності. Обчислення позовної давності. 
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Початок перебігу позовної давності. Позовна давність у разі замін сторін у 

зобов'язанні. Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу 

позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без 

розгляду. Застосування позовної давності до додаткових вимог. Наслідки 

спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

 

Тема № 4. Право власності та інші речові права. 

Поняття права власності. Зміст права власності. Суб'єкти права власності.  

Здійснення права власності. Використання власником свого майна для 

здійснення підприємницької діяльності. Непорушність права власності. Тягар 

утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження 

майна. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право 

державної власності. Право комунальної власності. 

Підстави набуття права власності. Набуття права власності юридичною 

особою публічного права. Набуття добросовісним набувачем права власності на 

майно, відчужене особою, яка не мала на це права. Підстави припинення права  

власності. 

Поняття і види права спільної власності. Земля (земельна ділянка) як 

об'єкт права власності. Право власності на житло. Довірча власність. 

Захист права власності. Засади захисту права власності. Право власника 

на витребування майна із чужого незаконного володіння. Право власника на 

витребування майна від добросовісного набувача. Витребування грошей та 

цінних паперів. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного 

володіння. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням  

володіння. Визнання права власності. Визнання незаконним правового акту, що 

порушує право власності. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної 

ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності. 

Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. 

Суб'єкти права володіння чужим майном. Виникнення права володіння. 

Припинення права володіння. Обов'язок недобросовісного володільця негайно 

повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка 

є добросовісним володільцем. 

Поняття користування чужим майном. Встановлення сервітуту. Зміст 

сервітуту. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим 

нерухомим майном. Право членів сім'ї власника житла на користування цим 

житлом. Припинення сервітуту. 

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. Строк договору про надання права 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. 

Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для 

сільськогосподарських потреб. Права та обов'язки землекористувача. Право 

землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою. 

Припинення права користування земельною ділянкою для
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сільськогосподарських потреб. 

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови.  

Права та обов'язки землекористувача. Припинення права користування 

земельною ділянкою для забудови. Правові наслідки припинення права 

користування земельною ділянкою. 

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права 

інтелектуальної власності та права власності. Об'єкти права інтелектуальної 

власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення 

(набуття) права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права 

інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Строк 

чинності прав інтелектуальної власності. Використання об'єкта права 

інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності.  

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. 

Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням 

трудового договору. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за 

замовленням. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист 

права інтелектуальної власності судом. Право інтелектуальної власності на 

літературний, художній та інший твір (авторське право). Право інтелектуальної 

власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) 

організації мовлення (суміжні права). Право інтелектуальної власності на 

наукове відкриття. Поняття наукового відкриття. Право на наукове відкриття. 

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної 

мікросхеми. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську 

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

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право 

інтелектуальної власності на торговельну марку. Право інтелектуальної 

власності на географічне зазначення. Право інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю. Строки чинності майнових та немайнових прав щодо 

об’єктів права інтелектуальної власності. 

 

Тема № 5. Зобов’язальне право. Договірні зобов'язання. 

Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Сторони у 

зобов'язанні. Третя особа у зобов'язанні. Заміна сторін у зобов’язанні. 

Поняття виконання зобов'язання. Виконання зобов'язання належними 

сторонами. Виконання обов'язку боржника іншою особою. Виконання 

зобов'язання частинами. Строк (термін) виконання зобов'язання. Дострокове 

виконання зобов'язання. Місце виконання зобов'язання. Валюта виконання 

грошового зобов'язання. Черговість погашення вимог за грошовим 

зобов'язанням. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим 

зобов'язанням. Проценти. Предмет виконання. Спосіб виконання. Виконання 

зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. Виконання альтернативного 
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зобов'язання. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів 

або кілька боржників. Солідарне зобов'язання. Солідарна вимога кредиторів. 

Солідарний обов'язок боржників. Право боржника, який виконав солідарний 

обов'язок, на зворотну вимогу. 

Підтвердження виконання зобов'язання. 

Способи забезпечення виконання зобов'язання. Форма правочину щодо 

забезпечення виконання зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання 

зобов'язання. 

Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Предмет 

неустойки. Правові наслідки сплати (передання) неустойки. 

Порука. Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов'язання, 

забезпеченого порукою. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до 

нього вимоги. Права поручителя, який виконав зобов'язання. Повідомлення 

поручителя про виконання зобов'язання боржником. Припинення поруки. 

Поняття гарантії. Строк дії гарантії. Незалежність гарантії від основного 

зобов'язання. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, 

забезпеченого гарантією. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора. 

Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора. Обов'язок гаранта. 

Припинення гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника. 

Поняття завдатку. Правові наслідки порушення або припинення 

зобов'язання, забезпеченого завдатком. 

Поняття застави. Забезпечення майбутньої вимоги. Підстави виникнення 

застави. Окремі види застав. Предмет застави. Застава майна, що є у спільній 

власності. Заміна предмета застави. Ризик випадкового знищення або 

випадкового пошкодження предмета застави. Страхування предмета застави. 

Оцінка предмета застави. Сторони у договорі застави. Зміст договору застави.  

Момент виникнення права застави. Користування та розпоряджання предметом 

застави. Обов'язки володільця предмета застави. Наступна застава. Правові 

наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Звернення 

стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Дострокове 

виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави. 

Право притримання. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе. 

Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок 

речі, яку притримує кредитор. 

Підстави припинення зобов'язання. Порушення зобов'язання. Правові 

наслідки порушення зобов'язання. Прострочення боржника. Прострочення 

кредитора. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. 

Одностороння відмова від зобов'язання. Правові наслідки порушення 

зобов'язання з вини кредитора. Підстави звільнення від відповідальності за 

порушення зобов'язання. Відповідальність боржника за дії інших осіб. 

Субсидіарна відповідальність. Правові наслідки невиконання обов'язку 

передати річ, визначену індивідуальними ознаками. Виконання зобов'язання за 

рахунок боржника. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі.
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Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання. Збитки і 

неустойка. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. 

Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. 

Обов'язковість договору. Типові умови договору. Строк договору. Ціна. 

Публічний договір. Договір приєднання. Попередній договір. Договір на 

користь третьої особи. Тлумачення умов договору. Укладення, зміна та 

розірвання договору. 

Договір купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Форма 

окремих видів договорів купівлі-продажу. Право продажу товару. Обов'язок 

продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар. Обов'язок 

продавця передати товар покупцеві. Строк виконання обов'язку передати товар. 

Момент виконання обов'язку продавця передати товар. Правові наслідки 

відмови продавця передати товар. Правові наслідки невиконання продавцем 

обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару. 

Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. 

Кількість товару. Асортимент товару. Якість товару. Строк придатності товару.  

Недоліки товару, за які відповідає продавець. Строки виявлення недоліків і 

пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару. Позовна 

давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару.  

Комплектність товару. Комплект товару. Тара та упаковка за договором 

купівлі-продажу. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі- 

продажу. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі- 

продажу. Обов'язок покупця прийняти товар. Ціна товару. Оплата товару. 

Попередня оплата товару. Продаж товару в кредит. 

Договір поставки. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу. Договір міни. Правове регулювання міни. Договір дарування. Договір 

ренти. Поняття договору довічного утримання (догляду). 

Договір найму. Предмет договору найму. Право передання майна у найм. 

Плата за користування майном. Строк договору найму. Передання майна 

наймачеві. Правові наслідки не передання майна наймачеві. Якість речі, 

переданої у найм. Права третіх осіб на річ, передану у найм. 

Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм. Страхування 

речі, переданої у найм. Ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження речі. Користування річчю, переданою у найм. Піднайм. Право 

власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, 

переданою у найм. Ремонт речі, переданої у найм. Переважні права наймача. 

Поліпшення наймачем речі, переданої у найм. Наслідки погіршення речі, 

переданої у найм. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з 

користуванням річчю, переданою у найм. Припинення договору найму. Право 

наймодавця відмовитися від договору найму. Розірвання договору найму на 

вимогу наймодавця. Розірвання договору найму на вимогу наймача. Обов'язки 

наймача у разі припинення договору найму. Позовна давність, що
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застосовується до вимог, які випливають із договору найму. Види договору 

найму. 

Договір позички. Форма договору позички. Позичкодавець. Правові 

наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування. Строк договору 

позички. Право позичкодавця на відчуження речі. Обов'язки користувача. 

Розірвання договору позички. Припинення договору позички. Правові наслідки  

неповернення речі після закінчення строку користування нею. 

Договір підряду. Договір побутового підряду. Договір будівельного 

підряду. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Договір 

на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. Договір про надання послуг. Відшкодування виконавцеві 

фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг. Строк договору 

про надання послуг. Відповідальність виконавця за порушення договору про 

надання послуг. Розірвання договору про надання послуг. Види договору з 

надання послуг. 

Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. 

Ліцензійний договір. Строк ліцензійного договору. Типовий ліцензійний 

договір. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права 

інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності. 

Договір про спільну діяльність. Форма та умови договору про спільну 

діяльність. 

 

Тема № 6. Недоговірні зобов’язання. 

Публічна обіцянка винагороди. Публічна обіцянка винагороди без 

оголошення конкурсу. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення 

конкурсу. Зміст завдання. Строк (термін) виконання завдання. Зміна умов 

публічної обіцянки винагороди. Правові наслідки виконання завдання. 

Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. 

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Право на 

оголошення конкурсу. Умови конкурсу. Зміна умов конкурсу. Відмова від 

проведення конкурсу 

Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

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

доручення. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням 

нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя 

фізичної особи. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої 

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

юридичної особи. 

Зобов’язання з відшкодування шкоди. Поняття і значення зобов’язань з
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відшкодування шкоди. Підстави деліктної відповідальності. Система 

зобов’язань з відшкодування шкоди. 

Відповідальність за шкоду, заподіяну працівником. Відповідальність за 

шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, 

заподіяну правоохоронними та судовими органами. Відповідальність за шкоду, 

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

заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними та обмежено 

дієздатними особами. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом 

підвищеної небезпеки. Поняття і види джерел підвищеної небезпеки. Суб’єкти 

відшкодування за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. 

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 

небезпеки. 

Відшкодування шкоди, внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Умови 

відповідальності. Ненадання повної та достовірної інформації. Придатність 

товару. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок кримінального 

правопорушення. 

Відшкодування моральної шкоди. Умови і порядок відшкодування 

моральної шкоди. 

Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

 

Тема № 7. Спадкове право. 

Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Відкриття 

спадщини. Місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Усунення від права на 

спадкування. Спадкування права на земельну ділянку. Спадкування частки у 

праві спільної сумісної власності. Спадкування права на відшкодування збитків, 

моральної шкоди та сплату неустойки. Спадкування обов'язку відшкодувати 

майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем. 

Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування 

та поховання спадкодавця. 

Спадкування за заповітом. Право на заповіт. Право заповідача на 

призначення спадкоємців. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, 

що має спадкуватися за заповітом. Право заповідача на заповідальний відказ.  

Предмет заповідального відказу. Втрата чинності заповідальним відказом. 

Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків. Право на 

обов'язкову частку у спадщині. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. 

Підпризначення спадкоємця. Спадкування частини спадщини, що не 

охоплена заповітом. Встановлення сервітуту у заповіті. Загальні вимоги до 

форми заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусом. Посвідчення нотаріусом 

секретних заповітів. Оголошення нотаріусом секретного заповіту. Посвідчення 

заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування. 

Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою. Посвідчення 

заповіту при свідках. Право заповідача на скасування та зміну заповіту. 

Таємниця заповіту. Тлумачення заповіту. Недійсність заповіту.
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Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна 

черговості одержання права на спадкування. Спадкування усиновленими та 

усиновлювачами. Спадкування за правом представлення. Розмір частки у 

спадщині спадкоємців за законом. 

Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту. Оформлення права 

на спадщину. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на 

спадщину. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на 

спадщину на нерухоме майно. Державна реєстрація права на спадщину. 

Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину. 

Спадковий договір. Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому 

договорі. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового 

договору. 

 

Тема № 8. Загальні положення цивільного процесуального права. 

Форми та способи захисту цивільних прав. Поняття цивільного 

процесуального права і його значення. Поняття цивільного процесу (цивільного 

провадження). Предмет цивільного процесуального права. Метод правового 

регулювання цивільних процесуальних відносин. 

Судова форма захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та 

організацій. Цивільне судочинство: види та його стадії. 

Принципи цивільного процесуального права, їх поняття та значення. 

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Ознаки цивільних 

процесуальних правовідносин. 

Передумови виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних 

правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних 

правовідносин. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Особи, що 

приймають участь у справі. Процесуальні права та обов’язки осіб, що 

приймають участь у справі. Поняття цивільної процесуальної правоздатності. 

Поняття та види цивільної процесуальної дієздатності. 

Особи, які не беруть участь у справі (або особи, які сприяють розгляду та 

вирішенню справи). 

Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Зміст цивільних 

процесуальних правовідносин. 

Поняття і значення процесуальних строків. Класифікація цивільних 

процесуальних строків. Характеристика видів цивільних процесуальних 

строків. Порядок обчислення процесуальних строків, початок перебігу строків 

у цивільному процесі, зупинення процесуальних строків, закінчення 

процесуальних строків, продовження та поновлення процесуальних строків, 

наслідки пропущення процесуальних строків. 

Поняття та види судових витрат, їх значення. Судовий збір. Ставки 

судового збору. Обчислення розміру судового збору. Порядок визначення 

розміру судового збору у випадку, коли позовна заява містить майнові та 

немайнові вимоги. Ціна позову. Звільнення від сплати судових витрат. Об’єкти 
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справляння судового збору. 

Поняття заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального 

примусу. Мета та порядок застосування окремих заходів процесуального 

примусу. 

Поняття і мета судового доказування. Поняття судових доказів. Предмет 

доказування. Ступені доказування у цивільному процесі. 

 

Тема № 9. Цивільне судочинство. 

Поняття позову та його елементи. Види позову. Передумови права на 

пред’явлення позову. Об’єднання і роз’єднання позовів. Позовна заява, її 

реквізити та елементи. Повернення позовної заяви. Відмова у прийнятті 

позовної заяви. 

Способи захисту відповідача від заявленого позову. Заперечення проти 

позову. Зустрічний позов. Зміни в позовному спорі. Відмова від позову і 

визнання позову. Мирова угода сторін. 

Поняття, мета та завдання підготовки справи до судового розгляду. 

Підготовче судове засідання - процесуальна форма провадження у справі до 

судового розгляду. 

Поняття і значення стадії судового розгляду. Процесуальний порядок 

судового розгляду. Значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове 

засідання - процесуальна форма розгляду цивільних справ. Порядок судового 

засідання. Повноваження головуючого судді по веденню справи. 

Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ. Підстави та 

наслідки призупинення провадження по справі. Відкладення розгляду справи. 

Закриття провадження у справі. Зупинення провадження по справі. Залишення 

заяви без розгляду. Закінчення справи без винесення судового рішення. 

Порядок фіксування судового процесу та протоколи. Протокол судового 

засідання. Зауваження на протокол судового засідання, порядок їх розгляду. Мета 

та умови проведення заочного розгляду справи. Порядок заочного розгляду. 

Поняття та особливості наказного провадження. Суб’єкти наказного 

провадження. Вимога за якими може бути видано судовий наказ. Умови 

розгляду справи у порядку наказного провадження. Підстави для відмови у 

видачі судового наказу. Процесуальний порядок порушення справи наказного 

провадження. 

Порядок розгляду справ в порядку наказного провадження. Вимоги до 

заяви про видачу судового наказу. Судовий наказ: поняття, порядок видачі та 

скасування, набрання законної сили. 

Юридична природа окремого провадження. Зміст і значення окремого 

провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. 

Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. 

Загальна характеристика апеляційного оскарження. Строки апеляційного 

оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги (подання). Підготовка і розгляд 

справи судом апеляційної інстанції. Приєднання співучасників і третіх осіб до 

апеляційної скарги. 

Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції. Призначення
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справи до розгляду у суді апеляційної інстанції. Межі розгляду справи судом 

апеляційної інстанції. Порядок розгляду справ у суді апеляційної інстанції. 

Суть і значення касаційного оскарження та перевірки рішень і ухвал суду 

першої і апеляційної інстанції. Право касаційного оскарження рішень і ухвал 

суду та процесуальний порядок його реалізації. Підготовка справи до розгляду 

у суді касаційної інстанції. Розгляд цивільної справи судом касаційної інстанції.  

Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. 

Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст касаційної скарги, 

касаційного подання. Рішення суду касаційної інстанції. Ухвали суду 

касаційної інстанції. 

Загальні правила перегляду справи у зв’язку з нововиявленими або 

виключними обставинами. Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими 

обставинами. Підстави перегляду у зв’язку з виключними обставинами. 

Процесуальний порядок розгляду цивільних справ у зв’язку з 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Поняття і значення виконавчого провадження. Учасники виконавчого 

провадження. Підстави виконання і виконавчі документи. Строки пред’явлення 

рішень до виконання. Учасники виконавчого провадження. Особи, що 

приймають участь у виконавчому провадженні, і особи, що допомагають у 

здійсненні виконавчого провадження. Органи і посадові особи, які здійснюють 

примусове виконання рішень. 

Загальні правила виконавчого провадження. Заходи примусового 

виконання. Звернення стягнення на майно боржника у виконавчому 

провадженні. Звернення стягнення на майно громадян. Звернення стягнення на 

майно боржника - юридичної особи. 

 

4. Структура навчальної дисципліни «Цивільне право та процес» 

 

Назви 

змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с п  с.р. л с п  с.р. 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11  13 

Тема № 1. 

Цивільне право 

в системі права. 

Цивільне 

законодавство. 

10 2  2  6 10 2    8 

Тема № 2. 

Цивільні 

правовідносини. 

12 2  4  6 8  2   6 

Тема № 3. 

Окремі 

положення 

цивільного 

10 2  2  6 8  2   6 
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права.             

Тема № 4. Право 

власності та інші 

речові права. 

10 2  2  6 10     10 

Тема № 5. 

Зобов’язальне 

право. Договірні 

зобов'язання. 

12 2  4  6 8 2 2   4 

Тема № 6. 

Недоговірні 

зобов’язання. 

8 2  2  4 10     10 

Тема № 7. 
Спадкове право. 

8 2  2  4 12  2   10 

Тема № 8. 

Загальні 

положення 

цивільного 

процесуального 

права. 

10 2  4  4 12 2    10 

Тема № 9. 

Цивільне 

судочинство. 

10 2  4  4 12  2   10 

Разом 90 18  26  46 90 6 10   74 
 

5. Теми практичних 

занять (денна форма 

навчання) 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Цивільне право в системі права. Цивільне 
законодавство. 

2 

2. Тема № 2. Цивільні правовідносини. 4 

3. Тема № 3. Окремі положення цивільного права. 2 

4. Тема № 4. Право власності та інші речові права. 2 

5. Тема № 5. Зобов’язальне право. Договірні зобов'язання. 4 

6. Тема № 6. Недоговірні зобов’язання. 2 

7. Тема № 7. Спадкове право. 2 

8. Тема № 8. Загальні положення цивільного процесуального 
права. 

4 

9. Тема № 9. Цивільне судочинство. 4 

 Разом 26 
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6. Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. 
 

Тема № 2. Цивільні правовідносини. 2 

2. Тема № 3. Окремі положення цивільного права. 2 

3. Тема № 5. Зобов’язальне право. Договірні зобов'язання. 2 

4. Тема № 7. Спадкове право. 2 

5. Тема № 9. Цивільне судочинство. 2 

 Разом 10 

7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 
 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Цивільне право в системі права. Цивільне 
законодавство. 

6 

2. Тема № 2. Цивільні правовідносини. 6 

3. Тема № 3. Окремі положення цивільного права. 6 

4. Тема № 4. Право власності та інші речові права. 6 

5. Тема № 5. Зобов’язальне право. Договірні зобов'язання. 6 

6. Тема № 6. Недоговірні зобов’язання. 4 

7. Тема № 7. Спадкове право. 4 

8. Тема № 8. Загальні положення цивільного процесуального 
права. 

4 

9. Тема № 9. Цивільне судочинство. 4 

 Разом 46 

 

Самостійна робота 

(заочна форма 

навчання) 
 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
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1. Тема № 1. Цивільне право в системі права. Цивільне 
законодавство. 

8 

2. Тема № 2. Цивільні правовідносини. 6 

3. Тема № 3. Окремі положення цивільного права. 6 

4. Тема № 4. Право власності та інші речові права. 10 

5. Тема № 5. Зобов’язальне право. Договірні зобов'язання. 4 

6. Тема № 6. Недоговірні зобов’язання. 10 

7. Тема № 7. Спадкове право. 10 

8. Тема № 8. Загальні положення цивільного процесуального 
права. 

10 

9. Тема № 9. Цивільне судочинство. 10 

 Разом 74 

 
8. Індивідуальні завдання. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення 

навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за 

визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного 

вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не 

обмежує ініціативи здобувача вищої освіти і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури 

відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, здобувачів вищої освіти можуть підготувати і 

виголосити доповіді під час проведення практичних занять або засідань 

наукового гуртка. 

 
9. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти та особливостями освітньої діяльності у 

вищій школі. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, 

формування комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 
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рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 

60 балів;    40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

 

 

 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 

межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому 

загальна сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість 

балів визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних 

занять балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт 

відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ,    
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 
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денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково- педагогічного працівника, навів приклади, висловив та 

аргументував власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів 

відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути 

оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему 

розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він 

достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, 

доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського 

заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну 

думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести 

приклади. Також у «4» балів може бути оцінено виступ здобувача з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням одного 

джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не 

приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості 

до матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає 

фрагментарно та спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної 

думки не має, або висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у 

«3» балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, 

які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-

педагогічний працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). 

Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем вищої 

освіти значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми 

навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих 

нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не 

вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 

дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 

отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які 

передбачені відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за 

виконання кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану. 

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і 

розробляє форму проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх виконання. До 

модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти. 
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Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 

 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 

графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 

робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість 

балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення 

здобувача вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-

педагогічний працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в 

заліково- екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком 

для ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має 

право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної 

заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про 

свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. 

Здобувач вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з 

поважних причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням 

декана факультету (директора інституту) може скласти пропущений 

підсумковий контроль у визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається 

до повторного перескладання підсумкового контролю після закінчення 
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екзаменаційної сесії, але до початку наступного семестру чи атестації. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної 

сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету. 

 

11.Критерії оцінювання знань на екзамені 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні 

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та 

процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча 

і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і 

співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал 

непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної 

дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди 

повні відповіді на поставлені запитання; допускає неточності у розкритті 

окремих теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка FX, F /“не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних 

термінів та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, 

фрагментарно, неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні 

матеріалу. 

 

Шкала оцінювання знань: національна та ECTS 
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За внутрішньою 

шкалою закладу вищої 

освіти в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 екзамен Залік 

90 –100 А/Відмінно  
 

А,В,С, D, Е /Зараховано 82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

  

64-73 D/Задовільно 

  

60-63 Е/Задовільно 

 
 

 

35-59 

FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0-34 

F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 
 

12. Питання для підсумкового контролю  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Предмет, метод, функції цивільного права. 

2. Принципи цивільного права. Відмежування цивільного права від 

інших галузей права. 

3. Поняття і система цивільного права. 

4.Поняття і структура цивільного 

законодавства. 5.Поняття та види джерел 

цивільного права. 

6.Аналогія закону та аналогія права. Значення судової 

практики. 7.Підстави виникнення цивільних прав та 

обов’язків. 

8.Сутність та способи здійснення цивільних 

прав. 9.Право на захист цивільних прав та 

інтересів. 

10. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування

 майнової шкоди. 

11. Відшкодування моральної шкоди. 

12. Поняття фізичної особи. 

13. Цивільна правоздатність фізичної особи. 



24 
 

14. Цивільна дієздатність фізичної особи та її елементи. 

15. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи. 

16. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи. 

17. Повна цивільна дієздатність та її надання фізичній особі. 

18. Встановлення опіки над фізичною особою. 

19. Встановлення піклування над фізичною особою. 

20. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 

21. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошена фізичної 

особи померлою. 

22. Поняття та види особистих немайнових прав. 

23. Поняття та ознаки юридичної особи. 

24. Види юридичних осіб. 

25. Порядок виникнення юридичної особи. 

26. Припинення юридичної особи. 

27. Правові форми участі держави у цивільних відносинах. 

28. Поняття та види господарських товариств. 

29. Поняття та класифікація речей. 

30. Види об’єктів цивільних прав. 

31. Поняття та види правочинів. 

32. Недійсні правочини та їх правові наслідки. 

33. Представництво у цивільному праві. 

34. Представництво за довіреністю. 

35. Строки та терміни у цивільному праві. 

36. Види строків у цивільному праві. 

37. Поняття та види строків позовної давності. 

38. Право власності. Зміст права власності. 

39. Підстави набуття права власності. 

40. Підстави припинення права власності. 

41. Поняття і види права спільної власності. 

42. Право власності на житло. 

43. Захист права власності. 

44. Речові права на чуже майно. 

45. Поняття права інтелектуальної власності.. 

46. Суб’єкти та об'єкти права інтелектуальної власності. 

47. Захист права інтелектуальної власності судом. 

48. Авторське право. 

49. Суб’єкти та об’єкти авторського права. 

50. Особисті немайнові права автора. 

51. Суміжне право. 

52. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. 

53. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

54. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну

 модель, промисловий зразок. 

55. Право інтелектуальної власності на компонування

 інтегральної мікросхеми. 
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56. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. 

57. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування та торгівельну марку. 

58. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

59. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

60. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. 

61. Сторони у зобов’язанні. 

62. Загальні умови виконання зобов’язання. 

63. Неустойка. 

64. Порука. 

65. Гарантія. 

66. Завдаток. 

67. Застава. 

68. Притримання. 

69. Підстави та способи припинення зобов’язання. 

70. Порушення зобов’язання та правові наслідки порушення зобов’язання. 

71. Поняття та види договору. 

72. Зміст цивільно-правового договору. 

73. Укладання договору та форми договору. 

74. Підстави для зміни або розірвання договору. 

75. Договір купівлі-продажу. 

76. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

77. Договір поставки. 

78. Договір міни. 

79. Договір дарування. 

80. Договір ренти. 

81. Договір довічного утримання (догляду). 

82. Договір найму. 

83. Договір прокату. 

84. Договір лізингу. 

85. Договір найму земельної ділянки. 

86. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

87. Найм (оренда) транспортного засобу. 

88. Договір найму житла. 

89. Договір позички. 

90. Договір підряду. 

91. Договір побутового підряду. 

92. Договір будівельного підряду 

93. Підряд на проектні та пошукові роботи. 

94. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 

95. Договір про надання послуг. 

96. Договір перевезення вантажу. 

97. Договір транспортного експедирування. 

98. Договір зберігання. 

99. Зберігання на товарному складі. 

100. Спеціальні види зберігання. 
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101. Договір страхування. 

102. Договір доручення. 

103. Договір комісії. 

104. Договір управління майном. 

105. Кредитний договір. 

106. Договір позики. 

107. Договір банківського вкладу. 

108. Договір банківського рахунка. 

109. Недоговірні зобов’язання. 

110. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 

111. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу 

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

життя фізичної особи а також майна фізичної або юридичної особи. 

113. Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. 

114. Зобов’язання з відшкодування шкоди. 

115. Поняття спадкування. Види спадкування. 

116. Спадкування за законом. 

117. Спадкування за заповітом. 

118. Здійснення права на спадкування. 

119. Оформлення права на спадщину. 

120. Спадковий договір. 

121. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права. 

122. Загальні принципи цивільного процесуального права. 

123. Спеціальні принципи цивільного процесуального права. 

124. Поняття і види цивільного судочинства. 

125. Сторони у цивільному процесу: ознаки, права та обов’язки. 

126. Поняття та види процесуальної співучасті. 

127. Треті особи в цивільному процесі. 

128. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: 

правовий статус суддів, склад суду. 

129. Види представництва у цивільному процесі. 

130. Загальна характеристика осіб, які сприяють розгляду і 

вирішенню цивільної справи по суті. 

131. Загальна характеристика осіб, які здійснюють

 організаційно- технічне забезпечення цивільного процесу. 

132. Поняття та види підсудності. Зміна підсудності цивільної справи. 

133. Поняття та види доказів у цивільному процесі. 

134. Поняття і види процесуальних строків, наслідки їх пропущення. 

135. Засоби здійснення судових викликів та повідомлень. 

136. Поняття та види судових витрат. 

137. Поняття судового збору. Загальна характеристика розмірів 

судового збору. 

138. Поняття та порядок визначення ціни позову. 

139. Види заходів процесуального примусу, підстави та порядок їх застосування. 

140. Позов у цивільному процесі: поняття, елементи, види. 
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141. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. 

142. Відкриття провадження у суді першої інстанції. Відмова у 

відкритті провадження. 

143. Засоби захисту відповідача проти заявленого позову. 

144. Попереднє судове засідання. 

145. Експертиза в цивільному процесі. 

146. Забезпечення позову: поняття, підстави, види. 

147. Загальна характеристика стадій судового розгляду у суді першої 

інстанції. 

148. Зміст розгляду справи по суті як стадії судового розгляду у суді 

першої інстанції. 

149. Судові дебати як стадія судового розгляду у суді першої інстанції. 

150. Ухвалення судом першої інстанції рішення по справі. 

151. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ. 

152. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження. 

153. Підстави та наслідки закриття провадження у справі. 

154. Види судових рішень. Зміст рішення суду. 

155. Зміст ухвали суду. Поняття окремої ухвали. 

156. Виправлення помилок у судовому рішенні. Додаткове рішення суду. 

157. Заочний розгляд справи: умови, процедура, порядок скасування 

та оскарження заочного рішення. 

158. Наказне провадження. 

159. Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили. 

160. Порядок скасування судового наказу. 

161. Поняття окремого провадження. Категорії справ, які 

розглядаються в порядку окремого провадження. 

162. Загальний порядок розгляду справ окремого провадження. 

163. Поняття апеляційного провадження: сутність, право на 

апеляційне оскарження, строки для такого оскарження. 

164. Форма і зміст апеляційної скарги. Приєднання до апеляційної скарги. 

165. Порядок подання апеляційної скарги та порядок прийняття її до 

розгляду. 

166. Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Призначення 

справи до розгляду. 

167. Порядок розгляду справи апеляційним судом.

 Повноваження апеляційного суду. 

168. Підстави для скасування апеляційним судом рішення суду 

першої інстанції та ухвалення нового рішення (зміна рішення). 

169. Касаційне провадження: сутність, право касаційного оскарження, 

зміст та порядок подання касаційної скарги. 

170. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. 

Повноваження суду касаційної інстанції. 

171. Підстави для скасування касаційним судом рішення і передачі 

справи на новий розгляд. Підстави для скасування судового рішення і 

ухвалення нового. 
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172. Рішення касаційного суду: порядок ухвалення, зміст, законна сила. 

173. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: підстави 

та порядок перегляду. 

174. Перегляд судових рішень за виключними обставинами: підстави та 

порядок перегляду. 

175. Звернення судових рішень до виконання. Негайне виконання 

судових рішень. 

176. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

177. Виконавче провадження як стадія цивільного судочинства. 

178. Порядок відкриття виконавчого провадження. Учасники 

виконавчого провадження. 

179. Способи виконання рішень суду. 

180. Обов’язкове та факультативне зупинення виконавчого провадження. 

181. Закінчення виконавчого провадження. 
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14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної 

дисципліни «Цивільне право та процес» у відповідності із 

запропонованою тематикою. 

В процесі вивчення дисципліни «Цивільне право та  процес» здобувачі 

вищої освіти заочної форми навчання повинні виконати письмову (електронна 

форма) контрольну роботу. Контрольна робота є самостійною працею 

здобувача, яка сприяє поглибленому вивченню навчального матеріалу. 

Контрольна робота для превірки надається в електронній формі у вигляді 

презентації Power Point. 

Варіанти контрольної роботи розподіляються між здобувачами в 

алфавітному порядку в залежності від першої літери прізвища здобувача, який 

виконує контрольну роботу: 

 

А-Б – І; 

В-Г – ІІ; 

Ґ-Е – ІІІ; 

Є-Ж – ІV; 

З-И –V; 

І-Й – VІ; 

К-Л – VІІ; 

 

М-Н – VIІІ; 

О-П – IX; 

Р-С – Х; 

Т-У – XІ; 

Ф-Х – ХІІ; 

Ц-Ч –XІІІ; 

Ю-Я – XІV. 

 

 

Варіант № 1 

1.Поняття предмета цивільного права і методу цивільно-правового 

регулювання. Їх особливості. 

2.Апеляційне оскарження судових рішень. 

 

Задача. 

Автор-виконавець Березін, знаходячись в гостях у свого товариша 

Кулагіна, виконав нову пісню. Яку раніше ще ніхто не виконував. Син 

Кулагіна, який займався в музичній школі, запам’ятав текст, на слух 

підібрав музику і виконав пісню на конкурсі молодих виконавців. Пісня 

була записана і в подальшому неодноразово виконувалась на касетах. При 

складанні альбому молодих виконавців студія звукозапису вирішила 

включити її в збірник, однак Березін, дізнавшись про це, вимагав 

заключити з ним договір про використання його твору. 

Представник студії заявив, що ніяких даних, які б підтверджували 

авторство Березіна, у них немає, першим же виконавцем є син Кулагіна. 

Якщо Березін зможе підтвердити, що автором пісні є саме він, то студія , 

можливо укладе з ним договір про використання твору. 

Хто правий в даному спорі? 
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Практичне завдання: 

У серпні 2017 року, Іванова звернулась до суду з позовом до Петрова у 

якому просила розірвати договір купівлі-продажу, зобов'язати Петрова 

прийняти товар та повернути їй сплачені за нього кошти у сумі 6820 грн., а 

також відшкодувати їй моральну шкоду у сумі 1500 грн.  

Свої вимоги Іванова обґрунтовувала тим, що 02 червня 2007 року вона 

придбала у магазині, який належить Петрову для власного користування 

телевізор Самсунг LCD, модель 37R72BX, сплативши за нього відповідачу 

6820 грн.  

Вказаний товар був доставлений Івановій та розпакований Петровим. 

При спробі використання виявилося, що придбаний телевізор не підійшов 

Івановій за розмірами, а тому Позивач звернулась до Відповідача із вимогою 

обміняти придбаний в нього телевізор на іншу модель, а саме Самсунг 

42Q91, або Самсунг 42Q92. 

Петров дав згоду на проведення заміни товару, проте, придбаний у 

нього Позивачем товар не прийняв і кошти не повернув, пообіцявши 

обміняти товар по мірі його надходження на протязі місяця.  

Однак місячний термін для обміну товару давно сплинув, а Відповідач 

не обмінює товар і кошти за нього не повертає, а тому Позивач просить суд 

розірвати договір купівлі-продажу, зобов'язати Відповідача прийняти 

придбаний у останнього товар, а саме телевізор Самсунг LCD, модель 

37R72BX, повернувши Позивачу сплачені за нього кошти у сумі 6820 грн.  

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від 

імені Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський 

районний суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 2. 

1. Поняття і структура цивільного законодавства. 

2. Особливості заходів процесуального примусу. 

 

Задача. 

Тринадцятирічний Віктор Петренко відправив на конкурс в журнал 

„Юний технік” пропозицію про використання сили течії ріки для розводу 

мостів. Його пропозиція отримала першу премію, і редакція журналу 

рекомендувала Віктору оформити заявку на видачу патенту на винахід. 

Батьки Віктора вважали, що автором винаходу повинен бути хтось із 

батьків, оскільки сину всього 13 років, і він не зможе самостійно 

здійснювати всі права та обов’язки, пов’язані з патентом на винахід. 

Батьки для підтвердження своєї позиції звернулися до знайомого 

винахідника, який засумнівався в правомірності визнання автором одного 

з батьків, але і Віктор, на його думку, не зможе самостійно здійснювати 

цілий комплекс прав та обов’язків, що пов’язані з винаходом. 

Для отримання кваліфікованого роз’яснення батьки звернулися до 

юриста. 
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Яку відповідь їм повинні надати? 

 

Практичне завдання: 

Позивач – підприємець Іванов в червні 2018 року пред'явив до суду 

позов до Відповідача ВАТ «Автобусно-транспортне підприємство -16141» 

(надалі АТП-16141), про стягнення заборгованості за договором найму 

транспортного засобу, посилаючись на те, що 01 лютого 2016 року між ним 

та Відповідачем по справі був укладений письмовий договір найму (оренди) 

транспортного засобу, відповідно до умов якого Позивач передав, а ВАТ 

АТП -16141 прийняв у тимчасове платне користування автобус марки ЛАЗ 

697 М, 1967 року випуску, терміном на один рік, зі сплатою коштів за 

користування об'єктом найму у розмірі 500 гривень щомісячно. 

Відповідач ВАТ АТП - 16141 не виконав свого зобов'язання відповідно 

до умов договору, внаслідок чого заборгував Позивачу грошові кошти в 

розмірі 2 500 гривень, які в добровільному порядку повернути 

відмовляється. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від 

імені Іванова. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський 

районний суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 3. 

1. Поняття, види та елементи цивільних правовідносин. 

2. Поняття та елементи позову. 

 

Задача 

Подружжя Іванови вирішили розірвати шлюб, склали письмову 

згоду про те, що Іванов не буде претендувати на поділ квартири, виїде з м. 

Одеси і буде постійно проживати зі своєю матір’ю в іншому місті. 

Іванова, зі своєї сторони зобов’язалась не вступати в новий шлюб до 

закінчення інституту їх дочкою – студенткою першого курсу. За 

підтвердженням досягнутої згоди Іванови звернулися до нотаріуса. 

Останній відмовився посвідчити згоду, яка на його думку, суперечить 

законодавству.  

Чи правий нотаріус?   

 

Практичне завдання: 

Іванов звернувся до суду з позовом до Петрова про розірвання договору 

найму, стягнення заборгованості по комунальним платежам, оплати за 

житло та виселення з квартири без надання іншого житла вказуючи, що 24 

березня 2012 року він з Петровим уклав договір найму житлового 

приміщення, яке знаходиться у приватній власності. Згідно п.1 Договору, 

він здав у найом Петрову квартиру № 5 в будинку № 78 по вул. 

Марсельській, що в м. Одесі. Строк договору найму 10 років - з 24.03.2012 

року по 23.03.2022 року.  
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Згідно п.4 укладеного договору найму Петров брав на себе зобов’язання 

щомісячно сплачувати комунальні послуги у розмірі діючих розцінок. 

Однак, на теперішній час через систематичне порушення Петровим п.4 

договору, утворилась заборгованість у розмірі 2422, 32 гривні.  

Крім цього, відповідно до п.9 договору, Іванов передав Петрову 

житлове приміщення у належному стані та чистоті. За час проживання у 

квартирі Петров привів квартиру у занедбаний стан: квартира брудна, 

рушиться, руйнуються комунікації, від сусідів він постійно чує скарги на 

Відповідача.  

При зверненні Іванова до Петрова з метою перевірки порядку його 

ображають, б’ють, проганяють. У зв’язку з цим він неодноразово 

пропонував Відповідачу погасити заборгованість, розірвати договір найму 

та виселитися з квартири. Однак, Петров відмовився від цього. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванова. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 4. 

1. Захист цивільних прав та інтересів. Категорія ризику у 

цивільному праві. 

2. Окреме провадження: загальна характеристика. 

 

Задача. 

Віктор Петров у зв’язку із закінченням школи отримав у подарунок 

від бабусі магнітофон. Через деякий час він спитав бабусю, чи не буде 

вона заперечувати проти того, що він обміняє магнітофон на відеокамеру, 

яка належить його знайомому Несторову. Бабуся не заперечувала і дала 

письмову згоду на здійснення правочину. Обмін відбувся.  

Батько Віктора. Дізнавшись про обмін, почав вимагати від 

Несторова повернення магнітофона і взяти назад свою відеокамеру, 

оскільки він своєї згоди на обмін не давав. Нестеров відповів відмовою, 

пояснивши. Що наскільки йому відомо, магнітофон був подарований 

Віктору бабусею, яка дала письмову згоду на здійснення правочину. При 

цих обставинах, як вважав Несторов, неповнолітньому Віктору не 

потрібна була згода батька на вчинення правочину. 

Хто правий у даній суперечці? Чи зміниться рішення, якщо мати 

Віктора дасть згоду на обмін за проханням бабусі? 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду з позовом до Петрова в якому просить 

зобов’язати його негайно виконати у повному обсязі її замовлення від 6 

вересня 2018 року, а саме виготовити та встановити замовлену нею платтяну 

шафу. Крім цього, Позивачка вимагає стягнути з Відповідача на її користь 

пеню за несвоєчасне виконання її замовлення та стягнути з нього на її 
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користь суму за заподіяну їй моральну шкоду в розмірі 5 000 грн., судові 

витрати у сумі 420,00 гривень. 

Свої вимоги Іванова обґрунтувала тим, що 06 вересня 2018 року між 

нею та приватним підприємством «Ластівка» було укладено договір 

побутового підряду на виготовлення тумби та платтяної шафи, вартістю 

1340 грн. На виконання умов вказаного договору Івановою була сплачена 

передоплата у розмірі 650 грн.  

Термін виготовлення замовлення, за зазначеним вище договором, був 

визначений на 17 вересня 2018 року. Але Петров не в повному обсязі 

виконав зобов’язання за укладеним між ним та Позивачкою договором 

побутового підряду. У вказані в договорах строки він виготовив тільки 

тумбу, а платтяну шафу до сьогоднішнього дня не готова.  

Іванова зазначає, що Петров прострочив термін виготовлення її 

замовлення на 56 днів. Пеня за прострочення виконання договору була 

встановлена у розмірі 10 грн. за кожний день прострочки.  

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванова. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 5. 

1. Визнання фізичної особи безвісти відсутньою та оголошення її 

померлою. 

2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

 

Задача. 

14-річний Олексій Сомов пішов на роботу у товариство з 

обмеженою відповідальністю. Через декілька місяців до директора 

Товариства прийшов батько Сомова і розповів, що Олексій нерозумно 

витрачає свій заробіток: купляє дуже дорогі речі, відвідує ресторани і т.д. 

У той же час сім′ я зараз знаходиться у скрутному матеріальному 

становищі, оскільки, крім Олексія в сім’ї є ще двоє малолітніх дітей. До 

того ж  мати Олексія є недієздатною у зв’язку із станом здоров’я. 

Директор із розумінням віднісся до проблем сім’ї і погодився видавати 

Олексію на руки тільки частину заробітної плати, а іншу частину 

видавати його батькам. 

Чи правильно поступив директор? 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду 25 жовтня 2020 р. з позовом до ТзОВ 

«Будівельник» про розірвання договору будівельного підряду та стягнення 

збитків,  мотивуючи свої вимоги тим,  що між нею та Відповідачем 13 

травня 2010 року було укладено договір будівельного підряду,  згідно з яким 

Відповідач зобов'язався виконати за її завданням,  у межах договірної 

ціни,  роботи по реконструкції кафе «Веснянка».  
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Роботи повинні були виконуватися з матеріалів Відповідача,  які мали 

бути придбані за її кошти та своїми засобами на підставі узгодженої 

документації. Обов'язок отримання дозвільної документації було покладено 

на Відповідача. Строк виконання робіт був визначений до 25 вересня 2010 р. 

Сума договору, згідно кошторису – 500 000 грн. 

Зобов'язання,  як замовника по договору,  Івановою були виконані 

належним чином.  Одразу після підписання вказаного договору Відповідачу 

був переданий об'єкт нерухомості. У якості авансового платежу в готівкової 

формі нею були передані під розписку грошові кошти у розмірі 110 000 

гривень.  

Однак,  на сьогоднішній день  Відповідач в порушення умов договору 

та діючого законодавства України,  не тільки не закінчили 

реконструкцію,  але і не отримали дозвільних документів на проведення 

будівельних робіт. Згодом з'ясувалося,  що Відповідач не має ліцензії на 

здійснення будівельних робіт,  що не дозволяло їм взагалі здійснювати будь-

які будівельні роботи.  

У судовому засіданні Іванова просила розірвати договір будівельного 

підряду, укладений між нею та Відповідачем; стягнути з нього збитки,  які 

виникли в результаті невиконання обов'язків згідно з договором 

будівельного підряду та пеню за неналежне виконання договору (розмір 

пені відповідно до п. 6.7 договору визначений у розмірі 0,1 % від суми 

договору за кожний день прострочки). 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 6. 

1. Поняття та види правочинів. 

2. Поняття та ознаки третіх осіб у цивільному процесі. 

 

Задача. 

Борсукова звернулась до суду із заявою про визнання її колишнього 

чоловіка померлим. У заяві вона вказала, що будь-яких даних про місце 

його перебування вона не отримувала більше 5-ти років, до цього він 

ухилявся від виплати аліментів, у зв’язку із чим був оголошений у розшук 

Суд на основі заяви Борсукової і довідки із житлової контри з місця 

останнього проживання Борсукова виніс рішення про визнання його 

безвісті пропавшим і пояснив заявнику, що через чотири роки після 

вступу в силу рішення  про визнання Борсукова безвісті відсутнім вона 

може подати заяву в суд про визнання його померлим. 

Чи правильне рішення виніс суд? 

Практичне завдання: 

Позивач ТзОВ «Фактор» звернувся до суду з позовом до Відповідача 
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Іванова в якому просить стягнути з нього заборгованість за кредитним 

договором, укладеним між АТ «ІмексБанк» та  Івановим. 

Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що Відповідачу АТ 

«ІмексБанком» був наданий кредит у сумі 15 000грн. строком на 36 місяців 

у період з 04.07.2007р. по 03.07.2010р. Відповідно до умов договору, 

позичальник зобов’язується забезпечити повернення одержаного кредиту 

щомісячно, в строки зазначені в умовах договору та сплатити кредитору 

нараховані проценти та комісію.  

26.09.2009 р. між ТОВ «Фактор» та АТ «ІмексБанк» був укладений 

договір факторингу № 06\09. Оскільки позичальник свої зобов’язання не 

виконує, станом на 07.06.2010 р. у нього виникла  заборгованість у 

розмірі  20 071 грн. 17  коп., яку Позивач просить стягнути в примусовому 

порядку та стягнути судові витрати. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

ТзОВ «Фактор». Судом, до якого належить звернутися є Суворовський 

районний суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 7. 

1. Речові права на чуже майно. 

2. Судовий наказ як особлива форма судового рішення. 

 

Задача. 

Іванов (мешканець Одеси) звернувся до суду з позовом про 

відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я в результаті 

дорожньо-транспортної пригоди. В якості відповідача він просив 

залучити Петрова (мешканець Миколаєва), який керував автомашиною в 

момент аварії.  

У позовній заяві вказав на те, що тимчасово втратив працездатність, 

оскільки отримав перелом правої руки, і до одужання не може працювати 

будівельником. Просив стягувати з Петрова: 1) 3000 грн. щомісячно 

впродовж шести місяців як компенсацію за втрату працездатності; 2) 5000 

грн. моральної шкоди; 3) 3000 грн. на путівку в санаторій. 

Відповідач при розгляді справи заявив, що жодного відношення до 

каліцтва не має. Оскільки він знає, що є таке поняття як презумпція 

невинуватості, нехай позивач спочатку доведе його причетність до даного 

делікту. 

Позивач заявив клопотання до суду про виклик у судове засідання 

дружини Петрова у якості свідка, оскільки вона була зі своїм чоловіком в 

автомобілі в момент скоєння наїзду.  

Визначте територіальну підсудність за даної ситуації. 

Окресліть коло суб’єктів процесуальних відносин у даній ситуації. 

Чи зміниться це коло за умови, що Петров управляв автомобілем на 

підставі доручення? 
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Якими доказами Іванов може підтвердити причетність Петрова до 

скоєного ДТП? 

Чи існує в цивільному процесі поняття «презумпції невинуватості»? 

Чи може дружина Петрова бути залученою у судовий процес у 

якості свідка? 

Чи має право Іванов на зазначені в умові задачі види компенсації? 

Визначте ціну позову та розмір судового збору за даною позовною 

заявою. 

 

Практичне завдання: 

Іванов пред’явив в суді позов до ВАТ «Фарм» про виплату винагороди 

у вигляді роялті та пені за 2010 рік.  

Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на те, що 15.05.2010 р. між 

Позивачем та ВАТ «Фарм» було укладено ліцензійний договір, згідно якого 

ліцензіар (Позивач) за винагороду надав ліцензіату (Відповідачеві) 

невиключну ліцензію на використання винаходу «Вітамінна біодобавка», 

що охороняється патентом України.  

Відповідно до умов ліцензійного договору, ліцензія на використання 

винаходу «Вітамінна біодобавка» була надана виключно на платній основі 

за винагороду (роялті), яку повинен сплачувати ліцензіат за використання 

ліцензії. На підставі додаткової угоди від 16.03.2010 р. до ліцензійного 

договору ліцензіар та ліцензіат дійшли згоди, що розмір роялті становить 

10% від валового обсягу реалізації продукції по ліцензії за відпускною 

ціною. Ліцензіат виплачує ліцензіару роялті один раз на рік – 01 листопада. 

Крім роялті ліцензіат у разі невиконання умов договору зобов’язується 

сплатити на користь ліцензіара пеню у розмірі 0,5% від невиконаних 

зобов’язань.  

Як пояснив Іванов, коли надійшов термін сплати роялті, Відповідач 

відмовився її виплачувати, хоча випустив та реалізував 10 000 упаковок 

препарату з використанням винаходу «Вітамінна біодобавка» по 50 грн. 

кожна. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванова. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 8. 

1. Строки, терміни. Позовна давність. 

2. Стадії цивільного судочинства. 

 

Задача. 

Іванов Василь звернувся до суду з позовом до страхової компанії про 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП. Позивач зазначив, що в 

липні 2017 р. він на підставі довіреності, виданої його батьком - Івановим 

Сергієм (власником автомобіля), керував автомобілем та потрапив у ДТП. 
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Винним у скоєнні ДТП був визнаний Петров, який керував власним 

автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.  

Причиною звернення до суду Іванова В. послужила відмова страхової 

компанії відшкодувати майнову шкоду у повному обсязі. 

Чи є Іванов Василь належним позивачем в даній ситуації? 

Які документи посвідчують повноваження представника в 

цивільному процесі? 

Чи є довіреність на право управління автомобілем таким 

документом? 

Визначте коло суб’єктів даних процесуальних відносин. 

Чи можна в даний процес залучити Петрова за умови, що в нього був 

належним чином оформлений страховий поліс? 

Які дії повинен вчинити суд за даних обставин? 

Як Іванов Сергій (батько) може захистити свої майнові інтереси, 

якщо по контракту працює за кордоном і особисто не може звернутися 

до суду? 

Хто і за яких умов зможе звернутися до суду, якщо власник 

автомобіля помер? 

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду з позовом до приватного підприємця 

Петрова про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару. 

Свої вимоги мотивувала тим, що в лютому 2009 року придбала у 

Відповідача гідро-бокс вартістю 4 560 грн. У процесі користування у травні 

2010 р. від перепаду температури тріснула задня стінка гідро-боксу і 

уламками скла їй були спричинені травматичні порізи ноги. Вартість 

лікування склала 1000 грн. 

Крім цього, внаслідок заподіяної травми вона 20 днів не могла 

займатися підприємницькою діяльністю (як суб’єкт підприємницької 

діяльності навчає сучасним танцям). У зв’язку з відміною занять, по її 

підрахункам, втратила 4 000 грн. 

Позивач неодноразово зверталась до Відповідача з усними вимогами 

про повернення грошової суми за придбаний нею неякісний товар, та про 

відшкодування заподіяних збитків, але позитивної відповіді не отримала. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 9. 

1. Авторське право та суміжні права. 

2. Заочний розгляд справи. 

 

Задача. 

Підлітки Іванов (16 років), Петров (14 років) і Сидоров (11 років) 
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вночі пасли табун коней, який належав місцевому фермеру. Вночі, коли 

хлопці спали, один із коней вийшов на шосе, де з ним зіткнувся легковий 

автомобіль.  

У результаті ДТП кінь загинув, водій отримав тілесні ушкодження, 

автомобіль відновленню не підлягає.  

Визначте: хто в даній ситуації буде відповідачем за шкоду, 

заподіяну водію?  

При відповіді врахуйте дві можливі ситуації: 

А) фермер уклав трудову угоду лише з Івановим; 

Б) фермер усно домовився з усіма підлітками, що вони під час літніх 

канікул будуть пасти його коней. 

Чи має право фермер пред’явити зустрічний позов до водія 

автомобіля про відшкодування вартості загиблого коня? 

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду із вимогою про визнання недійсним 

заповіту, який був складений її батьком. На обґрунтування свого позову 

пояснила, що є єдиною родичкою померлого, однак, він незадовго до смерті 

склав заповіт на користь Петрової. 

Недійсність заповіту, на думку Позивачки, випливає з того, що батько 

перед смертю не міг розуміти значення своїх дій, оскільки був людиною 

похилого віку (75 р.), а сім’я Відповідачки здійснювала на нього постійний 

тиск з метою заволодіння його майном. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 10. 

1. Право спільної часткової власності: поняття та зміст. Суб'єкти 

права спільної часткової власності. Поділ майна, що є спільною 

частковою власністю. 

2. Наказне провадження: поняття, підстави видачі судового наказу. 

 

Задача. 

До суду звернулася мати малолітнього Іванова (13 р.) з позовом про 

стягнення з транспортного підприємства на його користь одноразово 

50000 грн. як компенсацію за шкоду, заподіяну його здоров’ю. 

Визначіть коло учасників судового процесу.  

При цьому врахуйте наступні обставини: 

- автомобілем управляв Петров, який на підставі трудового договору 

працює водієм в транспортному підприємстві; 

- автомобілем управляв Петров, який на підставі трудового договору 

працює водієм в транспортному підприємстві, однак, ДТП скоїв не під час 

виконання своїх трудових обов’язків, а під час так званої «халтури» - 
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перевозив меблі своїм знайомим; 

- як виявилося, мати Іванова була позбавлена батьківських прав. 

Малолітній знаходиться на вихованні свого опікуна Сидорової. 

Чи можна у процес залучити школу, у якій навчається Іванов, якщо 

врахувати, що ДТП було скоєне під час перерви між уроками? 

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду в березні 2011 р. із двома вимогами: 

1) про розірвання шлюбу із Відповідачем; 

2) про визнання права власності на 1/2 квартири № 89 в будинку № 129 

по вул. Черняховського, що в м. Одесі; 

Як причину неможливості зберегти сім’ю вказала на постійні подружні 

зради Відповідача. 

Щодо своїх прав на квартиру Іванова пояснила, що хоча квартира була 

придбана її чоловіком до укладання шлюбу, але придбавав він її у кредит. 

До моменту укладання шлюбу встиг виплатити лише 40 % вартості 

квартири, решту суми вони виплачували вже спільно. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 11. 

1. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності. Переважні 

права при відчуженні спільної власності. Способи захисту права 

власності. 

2. Джерела цивільного процесуального права. 

 

Задача. 

Після смерті батьків до чотирьох їхніх дітей, які досягли повноліття 

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

Троє із зазначених спадкоємців хочуть будинок продати, а отриману суму 

розподілити по долям. Один із спадкоємців своєї згоди на продаж 

будинку не дає, заявляючи, що хоче використовувати свою долю в 

будинку для проживання. Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не 

було, троє із них пред’явили позов до спадкоємця, який заперечував 

проти продажу будинку, про зобов’язання не чинити перешкод для 

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

будинку в цілому, його ринкова вартість стрімко зросте.  

Вирішіть справу. 

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду із позовом про усунення перешкод у 

спілкуванні з онуком та у його вихованні.  
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У суді Позивачка пояснила, що Відповідачка 10 років перебувала у 

зареєстрованому шлюбі з її сином. Впродовж всього цього часу вони жили 

разом в одному будинку, який належить Позивачці на праві власності. Під 

час цього шлюбу народився її онук Олександр.  

У березні 2011 р. її син трагічно загинув і невістка разом з онуком 

переїхала жити до своїх батьків. З моменту переїзду Відповідачка 

перешкоджає їй як рідній бабусі брати участь у вихованні онука, 

спілкуватися з ним.  

Посилаючись на зазначені обставини просила зобов’язати Відповідачку 

не чинити їй перешкод у спілкуванні з онуком та просила дозволити 

спілкування з дитиною 1 раз на тиждень у вихідний день. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 12. 

1. Способи забезпечення зобов’язань. 

2. Витрати, пов’язані з розглядом справи. 

Задача.  

Суд першої інстанції розглянув справу за позовом Іванова до Петрова. 

У позовній заяві Іванов просив суд стягнути з Петрова 20 000 грн., які він, за 

його словами, позичив відповідачу півроку тому терміном на три місяці. 

Як доказ існування зобов’язання, Іванов просив залучити в якості 

свідка Сидорова, в присутності якого передавалися гроші. 

Крім повернення основного боргу, Іванов просив стягнути з Петрова 

1000 грн. в якості компенсації моральної шкоди, яку позивач зазнав 

внаслідок несвоєчасного виконання зобов’язання. 

Петров заперечив проти позову, заявивши, що жодних грошей у 

Іванова не брав. 

За результатами розгляду справи, позовні вимоги Іванова були 

задоволені в частині відшкодування збитків, а в частині компенсації 

моральної шкоди позивачу було відмовлено. 

Іванов оскаржив рішення суду першої інстанції в частині відмови у 

компенсації моральної шкоди до суду апеляційної інстанції. 

Апеляційна інстанція, розглянувши скаргу, скасувала рішення суду 

першої інстанції і ухвалила нове рішення, яким відмовила Іванову у 

задоволенні позову в цілому, посилаючись на недоведеність обставин, що 

мають значення для справи. 

Якими доказами, на Ваш погляд, може обґрунтувати свої вимоги 

Іванов? 

Чи будуть покази свідка в даному випадку допустимим доказом у 

справі?  

Чи є підстави для відшкодування моральної шкоди, якщо врахувати, 

що Іванов належним чином довів всі обставини на які він посилався? 



54 
 

Наскільки правомірне рішення апеляційного суду? Відповідь 

аргументуйте. 

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду із вимогою про визнання недійсним 

заповіту, який був складений її батьком. На обґрунтування свого позову 

пояснила, що є єдиною родичкою померлого, однак, він незадовго до смерті 

склав заповіт на користь Петрової. 

Недійсність заповіту, на думку Позивачки, випливає з того, що батько 

перед смертю не міг розуміти значення своїх дій, оскільки був людиною 

похилого віку (75 р.), а сім’я Відповідачки здійснювала на нього постійний 

тиск з метою заволодіння його майном. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 13. 

1. Співвідношення договору довічного утримання та спадкового 

договору. 

2. Особливості справ окремого провадження. 

 

Задача. 

Іванова Галина звернулася до суду з позовом про визнання недійсним 

шлюбу, який був укладений Петровою Катериною з Івановим Володимиром 

- батьком позивачки. 

В обґрунтування своєї вимоги позивачка зазначала, що заяву про 

реєстрація шлюбу було подано в той час, коли Петровій К. вже було відомо 

про смертельну невиліковну хворобу Іванова В., який помер через три 

місяці після того як шлюб було зареєстровано.  

Необхідність реєстрації шлюбу позивачка пояснювала бажанням 

відповідачки – Петрової К. набути на праві спадкування частину будинку, 

який належав Іванову В. 

Петрова К. пояснила, що до реєстрації шлюбу проживала з Івановим В. 

однією сім’єю впродовж 3 років. Узаконити свої відносини вона та Іванов В. 

вирішили після того, як дізналися про хворобу останнього. 

Свідки Кузьменко Г. та Клименко С. у своїх показання засвідчили, що 

за Івановим В. доглядала лише його дочка, а Петрову К. вони бачили лише 

на похороні. В будинку Іванова В. вона не проживала, спільне господарство 

з померлим не вела. 

Місцевий суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог. 

Суди апеляційної та касаційної інстанції залишили рішення місцевого 

суду без змін. 

Через рік після набрання рішенням суду законної сили, Кузьменко Г. та 
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Клименко С. зізнались Петровій К., що у суді дали неправдиві показання на 

прохання Іванової Г., оскільки остання обіцяла їм матеріальну винагороду. 

Своєї обіцянки вона не виконала, тому вони вирішили усе розповісти. 

Чи виникли за даних обставин підстави для перегляду судового 

рішення? 

Чи зміниться ситуація за умови, що винність Кузьменко Г. та 

Клименко С. буде встановлена вироком суду? 

Який процесуальний порядок звернення Петрової К. до суду? 

До якого суду їй належить звернутися (місцевого, апеляційного чи 

касаційного)?  

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду із позовом про усунення перешкод у 

спілкуванні з онуком та у його вихованні.  

У суді Позивачка пояснила, що Відповідачка 10 років перебувала у 

зареєстрованому шлюбі з її сином. Впродовж всього цього часу вони жили 

разом в одному будинку, який належить Позивачці на праві власності. Під 

час цього шлюбу народився її онук Олександр.  

У березні 2011 р. її син трагічно загинув і невістка разом з онуком 

переїхала жити до своїх батьків. З моменту переїзду Відповідачка 

перешкоджає їй як рідній бабусі брати участь у вихованні онука, 

спілкуватися з ним.  

Посилаючись на зазначені обставини просила зобов’язати Відповідачку 

не чинити їй перешкод у спілкуванні з онуком та просила дозволити 

спілкування з дитиною 1 раз на тиждень у вихідний день. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 

 

Варіант № 14. 

1. Заповіт як один з видів спадкування.  

2. Касаційне оскарження судових рішень . 

 

Задача. 

Марія Макушева в 15 років народила дочку від 16 річного Сергєєва. 

Її батьки були проти народження дитини, оскільки вважали що Марія 

повинна закінчити школу та поступити до університету, а тому згоду на 

укладання шлюбу не давали. Аналогічну позицію зайняли і батьки 

Сергєєва. 

Макушева та Сергєєв звернулись до юрисконсульта за 

роз'ясненням, що вони повинні зробити для того щоб створити сім'ю і чи 

не вплине на їх рішення створити сім'ю той факт, що вони не досягли 18 

років і не мають можливості без згоди батьків купувати речі які мають 

велику вартість. 
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Який правовий статус мають Макушева та Сергєєв ? Чи мають 

зазначені особи право на створення сім'ї, без згоди батьків ? Чи можуть 

Макушева та Сергєєв звернутись за захистом свої прав до суду ?  

Чи буде враховуватись факт неповної дієздатності зазначених осіб 

при здійсненні правочинів стосовно предметів, які мають велику 

вартість? 

 

Практичне завдання: 

Іванова звернулася до суду із вимогою про визнання недійсним 

заповіту, який був складений її батьком. На обґрунтування свого позову 

пояснила, що є єдиною родичкою померлого, однак, він незадовго до смерті 

склав заповіт на користь Петрової. 

Недійсність заповіту, на думку Позивачки, випливає з того, що батько 

перед смертю не міг розуміти значення своїх дій, оскільки був людиною 

похилого віку (75 р.), а сім’я Відповідачки здійснювала на нього постійний 

тиск з метою заволодіння його майном. 

Враховуючи умови викладеної ситуації складіть позовну заяву від імені 

Іванової. Судом, до якого належить звернутися є Суворовський районний 

суд м. Одеси. При недостатності вихідних умов, змоделюйте їх 

самостійно. 
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