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Семінар 
Контрольні питаня: 

1.Поняття й ознаки правочину. 

2. Види правочину 

3. Форми правочину 

4. Недійсність правочину 

5. Наслідки визнання правочину недійсним. 

Задача 1. Завод "Сільмаш" звернувся з листом до підприємства "Будмаш", в 

якому містилося прохання про надання в оренду строком на 3 місяці 

будівельного крана. У своїй відповіді підприємство не заперечувало проти 

надання в оренду будівельного крана, але прохало завірити підпис директора 

заводу в нотаріальній конторі. 

Що розуміється під формою правочину? В якій формі укладаються правочини 

між юридичними особами? Чи обґрунтовані вимоги підприємства? 

Задача 2. Клименко, погрожуючи зброєю, заволодів телекамерою, що 

належала Петрову, і на другий день продав її. За цим фактом відділ внутрішніх 

справ порушив кримінальне провадження. Після цього Клименко прийшов на 

квартиру потерпілого, дав йому гроші, наче за куплену камеру. У судовому 

засіданні Петренко пояснив, що дійсно отримав гроші від Клименка, але менше, 

ніж коштує камера, і зробив він це заради того, щоб в майбутньому не мати 

неприємностей. 

Чи визнає суд правочин дійсним? Якщо ні, то чому? 

ІІ. 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. Підставами визнання правочину недійсним є: 

А – дефекти волі 

Б – укладення правочину між фізичною і юридичною особою 

В – недотримання форми правочину 

Г – укладення правочину недієздатною особою 

Тест 2. Правочин є: 
А – юридичним фактом 

Б – для його укладення необхідно волевиявлення сторін 

В – з ним пов’язані виникнення, зміна або припинення цивільних 

правовідносин 

Тест 3. Форма правочину обирається: 

А – за розсудом сторін 

Б – коли закон зобов’язує укласти договір у певній формі 

В – за розсудом сторін і коли закон зобов’язує укласти договір у певній формі 

Тест 4. До нікчемних правочинів належать: 

А – правочини, укладені з порушенням обов’язкової нотаріальної або простої 

письмової форми 

Б – правочини, укладені громадянами, визнаними недієздатними 



В – правочини, укладені неповнолітніми віком від 14 до 18 років 

Г – правочини, укладені внаслідок помилки 


