
22.01.2021 

Семінар 

Обов`язково слід опрацювати ст.. 1, 3, 11, 12, 14, 29, 49,32, 35 Цивільного кодексу 

України. 

 

Контрольні питання: 

1. Загальна характеристика цивільного права. Метод, принципи, система. 

2. Подолання прогалин. 

3.Аналогія права. 

4. Аналогія закону. 

5.Дієздатність фізичних осіб 

6. Обмеження дієздатності 

7 Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим 

8 Опіка і піклування 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДО 1 ТЕМИ. 

Завдання 1 

 Які з вказаних суспільних відносин регулюються нормами цивільного 

права і, відповідно, складають його предмет: 

 Відносини між підприємствами, які уклали договір поставки? 

 Відносини між двома громадянами з приводу позики грошей один у 

одного? 

 Відносини між виконкомом місцевої ради і гр.. Петренко у зв’язку з 

видачею ордера на квартиру? 

 Відносини між громадянином і банківською установою з приводу 

відкриття рахунку у банку? 

 Відносини між автором книги і видавництвом з приводу видання 

книги? 

 Відносини між акціонерним товариством і громадянином з приводу 

прийняття на роботу? 

Завдання 2 

Офіційним чи неофіційним є тлумачення правових норм: 

 У коментарі до Цивільного кодексу України? 

 У підзаконному нормативному акті, що виданий на виконання закону? 

 На лекції з цивільного права юридичного факультету університету? 

 На прийомі у адвоката в юридичній консультації? 

 У постанові Пленуму Верховного Суду України? 

 

ВИРІШИТИ ТЕСТИ. 

Для кращого засвоєння матеріалу, зокрема, для опрацювання питань, що 

виносяться на самостійну роботу,пропонується вирішити наступні тестові 

завдання (правильних відповідей може бути декілька): 

 

Тест 1. Принципи цивільного права: 

А – свобода договору 

Б – вільний вибір партнерів 



В – судовий захист цивільного права та інтересу 

Г – вільний найом робочої сили 

Д – неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 

життя людини 

Тест 2. Міжнародні договори: 

А – не мають пріоритету перед національним законодавством 

Б – вони стають частиною національного законодавства, якщо ним 

регулюються  

цивільні відносини і згода на їх обов’язковість надана ВРУ 

В – вони обов’язково ратифікуються ВРУ 

Тест 3. Застосування аналогії права можливе за таких умов: 

А – вказані відносини є цивільно-правовими 

Б –існують норми, що регулюють подібні за змістом цивільні 

відносини 

В – відносини не врегульовані нормами цивільного права 

Тест 4. Офіційними друкованими виданнями в Україні є: 

А – "Юридичний вісник України" 

Б – "Офіційний вісник України" 

В – "Урядовий кур’єр" 

Г – журнал "Право України" 

Тест 5. Піклування встановлюється: 

А – над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років 

Б – над неповнолітніми у віці від 14 до 16 років 

В – над громадянами, які визнані судом недієздатними 

Г – над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними 

Тест 6. Припинення опіки може бути з таких підстав: 

А – за проханням опікунів, якщо вони не можуть виконувати свої обов’язки 

з поважних причин 

Б – за проханням неповнолітнього 

В – за ініціативою органів опіки та піклування 

Г – у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 

Д – у разі передачі малолітньої особи батькам 

Тест 7. Зміст дієздатності складається з таких елементів: 

А – здатність своїми діями набувати цивільні права і створювати для себе 

цивільні обов’язки  

Б – здатність своїми діями розпоряджатися належними особі правами 

В – здатність нести цивільно-правову відповідальність за вчинення 

цивільних правопорушень 

Г – здатність своїми діями здійснювати належні даній особі цивільні права і 

покладені на неї цивільні обов’язки  

Тест 8. Правові наслідки скасування визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою: 

А – можливе поновлення шлюбних відносин 

Б – неможливе поновлення шлюбних відносин 

В – суд надсилає органу опіки та піклування копію рішення для зняття опіки 

над майном громадянина. 

ВИРІШИТИ ЗАДАЧУ. 



Задача 1. Микола (9 років) і Олександр (10 років), граючи надворі, розвели 

поблизу гаражу багаття, від якого гараж спалахнув. Власник гаражу звернувся до 

батьків хлопців з позовом про відшкодування збитків. Батьки цих дітей 

заперечували проти позову, посилаючись на те, що їх діти ще недієздатні і тому 

відповідальність за вчинену шкоду не несуть, а вони (батьки) були в момент 

вчинення шкоди на роботі, і тому також не можуть нести відповідальність.  

Як вирішти справу? 

Задача 2. 17-річний Михайло Кириченко на першу ж заробітну плату, яку 

він одержав на підприємстві, купив у Олега Мальцева фотоапарат вартістю 350 

грн. Батьки Михайла вимагали, щоб він повернув фотоапарат знайомому і забрав 

у нього свої гроші. Михайло не виконав вимоги батьків і наступного дня уклад 

договір міни з Сердюком – робітником того ж підприємства. Згідно з цим 

договором Михайло передав Сердюку фотоапарат, взамін якого одержав від 

нього годинник. Батьки Михайла вимагають розірвання і цього договору. 

Оскільки контрагенти Михайла за обома правочинами відмовились виконати 

вимоги його батьків, батько Михайла звернувся з позовами в суд про визнання 

договорів купівлі-продажу і міни недійсними.  

Чи підлягають ці позови задоволенню? 

 

 

 

 

 


