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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати 

та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення 

та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни “ Цивільне  право ( Загальна частина . 

Польща) ”  визначається навчальною програмою, а також різними 

методичними матеріалами. 
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ЗМІСТ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ПОЛЬЩА)» 

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ 

ПРАВО 

 
Тема 1. Поняття цивільного права 

Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі 

права України. Предмет цивільно-правового регулювання. Метод цивільно-

правового регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. 

Принципи цивільного права. Визначення цивільного права. Система 

цивільного права. Джерела цивільного права і їхня характеристика. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття цивільного права як галузі права.  

2.Цивільне право в системі права України.  

3.Предмет цивільно-правового регулювання.  

4.Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. 

5.Функції цивільного права.  

6.Принципи цивільного права 

Теми рефератів 

1.Предмет цивільно-правового регулювання. 

2.Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин. 

Практичні завдання 

 

Завдання  1 

До дня 15-річчя Володимиру старший брат подарував мопед 

«Верховина». Через деякий час Володимир за побутовим правочином обміняв 

мопед на легкий мотоцикл «Мінськ», який через 3 дні був вкрадений. Батько 
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Володимира вимагав повернути мопед, на що одержав відмову. Тоді він 

звернувся з позовом до суду. 

Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести 

суд?  

 

 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

 
Тема 2. Загальна характеристика цивільного законодавства 

Поняття цивільного законодавства і його співвідношення з цивільним 

правом. Система цивільного законодавства і Цивільний кодекс України. 

Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства. Дії 

цивільного законодавства. Аналогія права й аналогія закону. 

Правове значення судової практики і постанов вищих судових інстанцій, 

звичаїв, правил і норм моралі при застосуванні цивільного законодавства. 

Акти цивільного законодавства України.  

 

Питання для самоконтролю 

1.Правове значення судової практики і постанов вищих судових 

інстанцій, звичаїв, правил і норм моралі при застосуванні цивільного 

законодавства. 

2.Акти цивільного законодавства України.  

 

Теми рефератів 

1. Загальна характеристика цивільного законодавства 

2. Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства 

 

Практичні завдання 

         Завдання  1 
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Рішенням ректора інституту один з його корпусів був переданий в 

оренду з умовою наступного викупу комерційним банком «Гранд». Останній 

провів капітальний ремонт корпусу і почав здавати приміщення корпусу в 

суборенду, факультет підвищення кваліфікації був переміщений з цього 

корпусу у малопридатне для виконання своїх завдань приміщення. 

Міністерство освіти і науки України видало наказ про перевищення 

повноважень ректором, а Фонд державного майна України висунув вимогу 

про розірвання укладеної угоди. Українська православна церква заявила 

претензії на корпус як такий, що раніше належав чоловічому монастирю 

церкви, і вимагала передання корпусу церкві.  

Яке рішення повинен прийняти господарський суд? 

 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

Тема 3. Цивільні правовідносини 

Загальна характеристика цивільних правовідносин. Поняття цивільних 

правовідносин. Види цивільних правовідносин. Ознаки цивільних 

правовідносин.  

Суб'єкти цивільних правовідносин. Права й обов'язки суб'єктів 

цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин. Елементи 

цивільних правовідносин. 

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. Межі 

здійснення цивільних прав і обов'язків. 

Право на захист цивільних прав і інтересів. Способи і порядок захисту 

цивільних прав. 

Питання для самоконтролю 

1.Класифікація цивільних правовідносин. Елементи цивільних 

правовідносин. 

2.Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків.  

3.Межі здійснення цивільних прав і обов'язків. 

4.Право на захист цивільних прав і інтересів.  
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5.Способи і порядок захисту цивільних прав. 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

 

Тема 4. Відповідальність у цивільному праві 

Поняття цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-

правової відповідальності.  

Види цивільно-правової відповідальності. Поняття договірної та 

недоговірної відповідальності; пайової, субсидіарної та солідарної. 

Підстави цивільно-правової відповідальності. Загальні умови цивільно-

правової відповідальності. Поняття протиправності порушених суб’єктивних 

прав; вини; збитку; причинного зв’язку.  

Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань. Форми 

цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань. 

 Підстави звільнення від відповідальності. 

Питання для самоконтролю 

1.Загальні умови цивільно-правової відповідальності.  

2.Поняття протиправності порушених суб’єктивних прав; вини; збитку; 

причинного зв’язку.  

3.Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань. 

4.Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань. 

5. Підстави звільнення від відповідальності. 

Практичні завдання 

Завдання  1 

Брезін по телефону домовився із Семеновим про купівлю антикварної 

рушниці, яку він напередодні оглянув, і перерахував за неї переказом гроші. 

Коли Брезін прийшов її забирати, Семенов вийняв рушницю із футляра і 

передав покупцеві. На вимогу передати і футляр Семенов відповів, що футляр 

він замовляв окремо від рушниці, що підтверджено квитанцією, і може його 
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також продати за додаткову суму. Вважаючи, що рушниця і футляр є 

предметом однієї угоди, Брезін звернувся з позовом до суду. 

Як необхідно вирішити справу? Підготуйте письмову консультацію. 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

 

Тема 5. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 

Фізичні особи як суб'єкти цивільного права. Поняття фізичної особи. 

Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності фізичних осіб. 

Дієздатність фізичних осіб. Види дієздатності. Зміст дієздатності фізичних осіб. 

Співвідношення цивільної правосуб'єктності і суб'єктивного права. 

Співвідношення цивільної дієздатності і правоздатності. 

Опіка і піклування. Місце проживання і його правове значення. 

Визнання фізичної особи зниклою безвісти. Оголошення фізичної особи 

померлою. 

Акти цивільного стану.  

Питання для самоконтролю 

1.Зміст дієздатності фізичних осіб.  

2.Співвідношення цивільної правосуб'єктності і суб'єктивного права. 

3.Співвідношення цивільної дієздатності і правоздатності. 

 

Теми рефератів 

1.Опіка і піклування.  

2.Визнання фізичної особи зниклою безвісти.  

3.Оголошення фізичної особи померлою. 

Практичні завдання 

Завдання  1 

Шістнадцятирічний Кузьма на зароблені ним за літо на птахофабриці 

гроші купив 10 пляшок горілки в сільському магазині і привіз їх до Ужгорода, 

де був затриманий при спробі їх продати. Крім цього, він же купив у Комарика 
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фотоапарат. Фотоапарат купувався разом із знайомим фотографом Кузьми, у 

котрого він з рук впав і став непридатним для користування. Також Кузьма 

продав акції ПАТ «Наша ряба», які отримав під час роботи на птахофабриці. 

Дізнавшись про укладені сином правочини, батько подав позов про визнання 

їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту продажу горілки не 

пам'ятає і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не 

продаються. Комарик вважає, що Кузьма міг за свої гроші самостійно 

купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, 

то це клопоти не його, а власника. Представник ПАТ «Наша ряба» заявив, що 

акції повинні бути вилучені у покупця і повернені батькам Кузьми.  

Як необхідно вирішити справу? 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

Тема 6. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 

Поняття й ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних відносин. 

Організаційно-правові форми юридичних осіб і види юридичних осіб за 

цивільним законодавством України.  

Порядок створення юридичних осіб. Реєстрація юридичних осіб. 

Правоздатність юридичних осіб. Дієздатність юридичних осіб. Правове 

становище філій і представництв юридичної особи. 

Припинення юридичних осіб. Види припинення і їх відмінності. 

Ліквідація юридичної особи, підстави ліквідації. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Правове становище філій і представництв юридичної особи. 

2.Припинення юридичних осіб.  

3.Види припинення і їх відмінності.  

4.Ліквідація юридичної особи, підстави ліквідації. 

 

Теми рефератів 
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1.Організаційно-правові форми юридичних осіб і види юридичних осіб 

за цивільним законодавством України. 

2. Дієздатність юридичних осіб. 

Практичні завдання 

Завдання  1 

Виїжджаючи в лютому 2002 р. у тривале зарубіжне відрядження, 

громадянин Михайлов передав своєму сусідові громадянину Золотову на 

зберігання деякі домашні речі: телевізор, холодильник, ліжко, шафу та інше. 

Відносини сторін при цьому були врегульовані договором зберігання, 

укладеним на 2 роки. Повернувшись у квітні 2004 р. з відрядження, 

громадянин Михайлов попросив громадянина Золотова повернути передані 

йому речі, але почув відмову. Громадянин Золотов пояснив, що громадянин 

Михайлов пропустив строк позовної давності на витребування речей, який 

закінчився, на думку громадянина Золотова, в лютому 2004 р. 

Який засіб захисту порушених прав доцільно застосувати? Яке рішення 

повинен винести суд? 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

Тема 7. Правочини 

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. 

Форма правочину. Способи волевиявлення.  

Державна реєстрація правочину.  

Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Недійсність 

правочину. Правові наслідки недійсності правочину.  

Поняття представництва. Значення представництва. Підстави 

представництва. Види представництва. Представництво за законом. 

Комерційне представництво. Представництво за дорученням. Передоручення.  

Доручення і його види. Форма доручення. Доручення юридичної особи. 

Термін доручення. Припинення представництва за дорученням. Скасування 
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доручення. Відмовлення представника від здійснення дій, що були визначені 

дорученням. 

Питання для самоконтролю 

1.Державна реєстрація правочину.  

2.Тлумачення змісту правочину.  

3.Відмова від правочину.  

4.Недійсність правочину.  

5.Правові наслідки недійсності правочину.  

 

Теми рефератів 

1.Поняття представництва.  

2.Види представництва.  

3.Представництво за законом.  

4.Комерційне представництво.  

5.Представництво за дорученням. Передоручення.  

6.Доручення і його види.  

7.Припинення представництва за дорученням.  

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

Тема 8. Позовна давність у цивільному праві 

Поняття строку і терміну. Визначення строку і терміну. Початок плину 

строку. Закінчення строку. Порядок здійснення дій.  

Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна 

позовна давність. Зміна тривалості позовної давності. Числення позовної 

давності. Початок плину позовної давності. Позовна давність у випадку заміни 

сторін у зобов'язанні. Призупинення плину позовної давності. Переривання 

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

Питання для самоконтролю 

1.Зміна тривалості позовної давності.  

2.Числення позовної давності.  
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3.Початок плину позовної давності.  

4.Позовна давність у випадку заміни сторін у зобов'язанні. 

5.Призупинення плину позовної давності.  

6.Переривання плину позовної давності.  

7.Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

 

Теми рефератів 

 

1. Поняття позовної давності. 

2. Позовна давність у випадку заміни сторін у зобов'язанні. 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО 

ВЛАСНОСТІ 

Тема 9. Загальні положення про речове право. Право власності 

Поняття та ознаки речового права. Підстави виникнення речових прав. 

Об’єкти та суб’єкти речового права. Види речових прав. 

Захист речових прав. Поняття захисту речових прав, форми та способи 

захисту. 

Поняття права власності та його зміст. Поняття права власності в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Недоторканість права власності. 

Зміст права власності.  

Право власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка) 

як об’єкт права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю. 

Право власника на забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. 

Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або 

споруди, що розміщені на ній. 

Право власності на житло. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, 

квартира як об’єкти права власності. Права власника житлового будинку 
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квартири. Права житлово-будівельного кооперативу та їх членів на квартиру в 

будинку кооперативу. Об’єднання власників житлових будівників, квартир. 

Припинення права власності. Підстави та порядок припинення права 

власності. 

Питання для самокнтролю 

1.Суб’єкти та об’єкти права власності на землю.  

2.Право власника на забудову земельної ділянки.  

3.Самочинне будівництво.  

4.Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі 

або споруди, що розміщені на ній. 

5.Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності. 

6.Права власника житлового будинку квартири.  

 

Теми рефератів 

1.Права житлово-будівельного кооперативу та їх членів на квартиру в 

будинку кооперативу.  

2.Об’єднання власників житлових будівників, квартир. 

3.Припинення права власності.  

4.Підстави та порядок припинення права власності. 

 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 

 

Тема 10. Право приватної власності юридичних осіб. Захист права 

власності 

Поняття права власності кооперативів. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності кооперативів. Здійснення права власності кооперативів. 

Поняття права господарських товариств. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності господарських товариств. Здійснення права власності господарських 

товариств. 
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Поняття права господарських об’єднань. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності господарських об’єднань. Здійснення права власності господарських 

об’єднань. 

Поняття права суспільних об’єднань. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності суспільних об’єднань. Здійснення права власності суспільних 

об’єднань. 

Поняття та зміст права державної та комунальної власності. 

Загальна характеристика захисту права власності. Основи цивільно-

правового захисту права власності. Цивільно-правові засоби захисту права 

власності.  

Загально-правові засоби захисту права власності. Захист права власності 

від порушень, не пов’язаних з позбавленням власності. 

Позов про визнання права власності. Умови подання позову про 

визнання права власності. Зміст позову про визнання права власності. 

Інші засоби захисту права власності. 

Поняття самозахисту права власності. 

Питання для самоконтролю 

1.Загальна характеристика захисту права власності.  

2.Основи цивільно-правового захисту права власності.  

3.Цивільно-правові засоби захисту права власності.  

4.Загально-правові засоби захисту права власності.  

5.Захист права власності від порушень, не пов’язаних з позбавленням 

власності. 

 

Теми рефератів 

1.Позов про визнання права власності.  

2.Інші засоби захисту права власності. 

3.Поняття самозахисту права власності. 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 
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