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Семінар
Контрольні запитання:
1. Власність і право власності: співвідношення.
2. Поняття права власності як правового інституту.
3. Форми і види права власності за законодавством України.
4. Право власності Українського народу.
5. Підстави виникнення прав власності та їх класифікація.
6. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.

Контрольна робота
Варіант І
1. Правочини: поняття, види та загальна характеристика.
2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю потерпілого.
Задача
Задача Батько і син Маленівські Станіслав і Михайло, відпочиваючи на
лижній базі в горах, зранку відправились кататись на лижах, але на базу не
повернулись. Пошукові заходи позитивних результатів не дали і їх знайти не
вдалось. Через два місяці дружина Михайла звернулась до суду з заявою про
оголошення її чоловіка та його батька померлими, оскільки загальновідомо, що

в день, коли вони пропали, в горах були зсуви снігу, від яких вони і могли
загинути.
Яке рішення повинен прийняти суд?
Яким чином відкриється спадщина, якщо суд задовольнить позовну
вимогу і оголосить Маленівських Станіслава і Михайла померлими?

Варіант ІІ
1. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин.
2. Поняття шкоди, завданої фізичній особі незаконними рішеннями, діями
чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства,
прокуратури або суду, та порядок її відшкодування.
Задача
Задача Товариство з обмеженою відповідальністю, засноване одним
учасником, та фізична особа уклали договір про заснування відкритого
акціонерного товариства (ВАТ) і здійснили необхідні для проведення підписки
на акції дії: зареєстрували в Держаній комісії з цінних паперів і фондового
ринку України (ДКЦПФР) інформацію про підписку на акції, опублікували
відповідне оголошення про проведення підписки і провели останню. Однак
після закінчення терміну підписки виявилося, що підпискою покрито лише 60
% запропонованих акцій.
Чи дотримано порядок утворення ВАТ?
Які наслідки таких результатів підписки? Чи можна продовжити
термін підписки?
Яке законодавство регулює ці питання?

