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Семінар 
Обов`язково слід опрацювати ст.. 1, 3, 11, 12, 14 Цивільного кодексу України. 

 

 

Контрольні питання: 

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

2. Подолання прогалин. 

3.Аналогія права. 

4. Аналогія закону. 

5. Поняття цивільних правовідносин. 

6. Суб'єкти й об'єкти цивільних правовідносин 

7. Зміст цивільного право відношення. 

8. Види цивільних правовідносин 

9. Підстави виникнення, зміни, припинення цивільних правовідносин. 

 

 

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. Що, не є об‘єктом цивільних правовідносин?  

А - Результати інтелектуальної діяльності 

Б - Роботи та послуги 

В - банки 

Г - цінні папери 

Тест 6. Що вважається об’єктом цивільних прав?  

А - самі громадяни 

Б - матеріальні та нематеріальні блага 

В - цивільні відносини 

Г - право на захист своєї власності 

Тест 7. Правовідносини можуть бути поділені на: 

А - прості та складні 

Б - приватні 

В - колегіальні 

Тест 8. Володіння суб'єктивним правом означає для управомоченої  особи: 

А - можливість поводитися певним чином; 

Б - можливість вимагати визначеного поводження від інших осіб; 

В -можливість звернутися в необхідних випадках до державних органів (суду і 

т.п.) за захистом порушеного права 

Г - усі відповіді вірні 

Тест 9. Що таке юридичний склад? 



А -дії, спеціально не спрямовані на встановлення юридичних наслідків, але, 

породжують їх у силу розпорядження законів 

Б -складні юридичні факти, що характеризуються відносною стабільністю і 

тривалістю періоду існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у 

сполученні з іншими фактами) викликати настання юридичних наслідків  

В -кілька фактичних обставин, кожна з який викликає чи може викликати ті 

самі наслідки 

Г -система юридичних фактів, зв'язаних між собою так, що правові наслідки 

настають лише при наявності всіх елементів цього складу 

Тест 10. Що таке юридичні стани? 

А -дії, спеціально не спрямовані на встановлення юридичних наслідків, але, 

породжують їх у силу розпорядження законів 

Б -складні юридичні факти, що характеризуються відносною стабільністю і 

тривалістю періоду існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у 

сполученні з іншими фактами) викликати настання юридичних наслідків  

В -кілька фактичних обставин, кожна з який викликає чи може викликати ті 

самі наслідки 

Г -система юридичних фактів, зв'язаних між собою так, що правові наслідки 

настають лише при наявності всіх елементів цього складу 

Тест 11. Що таке юридичні вчинки? 

А -дії, спеціально не спрямовані на встановлення юридичних наслідків, але, 

породжують їх у силу розпорядження законів 

Б -складні юридичні факти, що характеризуються відносною стабільністю і 

тривалістю періоду існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у 

сполученні з іншими фактами) викликати настання юридичних наслідків  

В -кілька фактичних обставин, кожна з який викликає чи може викликати ті 

самі наслідки 

Г -система юридичних фактів, зв'язаних між собою так, що правові наслідки 

настають лише при наявності всіх елементів цього складу 

 

ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 

Задача 1. 

Приватна будівельна фірма (замовник) та комбінат (підрядник) домовилися про 

будівництво цеху. Згідно з укладеним договором підряду замовник повинен 

передати підрядчику проектно-кошторисну документацію і рішення місцевої 

адміністрації про відведення землі під забудову, а підрядник повинен 

побудувати цех із своїх матеріалів і передати його замовнику в термін, 

визначений договором. 

Визначити, що є об’єктом даних правовідносин. 

Задача 2. 

Композитор разом з поетом створили декілька весільних пісень, які були 

виконані в концертному залі. Видавництво звернулось до авторів з пропозицією 

про видання цих пісень. 

Що є об’єктом правовідносин у даному випадку? 

 


