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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 та сімейне право”  визначається 

навчальною програмою, а також різними методичними матеріалами. 
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ЗМІСТ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО» 

 

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. 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.  

5.Способи і порядок захисту цивільних прав. 

 

Література [1–4, 7, 9, 12, 13, 16, 49, 55–66] 
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Тема 3. 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 

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 
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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 4. 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 

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. 
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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 5. 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 

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.  
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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 6. 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.  

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 

 



 11 

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 7. Загальні положення про 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 

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.  



 12 

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 8. Захист права 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.  
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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] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО 

ПРАВА 

Тема 9. Поняття та система сімейного права. Сімейні правовідносини 

Поняття сімейного права як галузі права. Предмет і метод сімейного 

права. Сімейні відносини. Учасники сімейних відносин. Система сімейного 

права. 

Сім’я. Право особи на сім’ю. Державна охорона сім’ї. Дитина. 

Регулювання сімейних відносин. Загальні засади регулювання сімейних 

відносин. Джерела сімейного права: законодавство, договір, 

звичай. Законодавство. Співвідношення Сімейного кодексу України 

і цивільного законодавства. Міжнародні договори. Законодавство 

іноземних держав. Договір. Звичай. Захист сімейних прав. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Визначіть предмет сімейного права. 

2. Дайте визначення засад сімейного права та визначіть етапи розвитку. 

3.Державна охорона сім’ї та правовий статус дитини. 

4. Який порядок врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів? 

5. Як здійснюється захист сімейних прав та інтересів і способи їх 

захисту? 

Теми рефератів 
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1. Етапи розвитку сімейного права та сучасні аспекти його регулювання. 

2. Поняття сім’ї та державна охорона сім’ї. 

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

 

 

Тема 10. Шлюб. Права та обов’язки подружжя 

Поняття шлюбу. Шлюбний вік. Надання права на укладення шлюбу 

особі, яка не досягла шлюбного віку. Добровільність шлюбу. Одношлюбність. 

Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. 

Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан 

здоров’я. Державна реєстрація шлюбу. Заява про реєстрацію шлюбу. 

Заручини. Час і місце реєстрації шлюбу. Правові наслідки шлюбу. Вибір 

прізвища при одруженні. Недійсність шлюбу. Визнання недійсним шлюбу за 

рішенням суду. Визнання шлюбу недійсним після 

його припинення. Правові наслідки недійсності шлюбу. Визнання 

шлюбу неукладеним. Права та обов’язки батьків і дитини, яка народилася у 

недійсному шлюбі. 

Припинення шлюбу. Підстави припинення шлюбу. Припинення 

шлюбу внаслідок його розірвання. Розірвання шлюбу державним органом 

реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не 

має дітей, та за заявою одного з подружжя. Визнання розірвання 

шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною 

заявою подружжя, яке має дітей. Право на пред’явлення позову про 

розірвання шлюбу. Заходи суду щодо примирення подружжя. Підстави для 

розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя. Право на 

вибір прізвища після розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу 

у разі його розірвання. Реєстрація розірвання шлюбу. Право на повторний 

шлюб після розірвання шлюбу. Право на поновлення шлюбу після його 

розірвання. Встановлення режиму окремого проживання 

подружжя. Особисті права та обов’язки подружжя. Майнові права та 

обов’язки подружжя. Поняття права власності подружжя. Право подружжя на 
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спільне майно. Роздільна власність подружжя. Укладання 

подружжям угод щодо спільного і роздільного майна. Поділ майна 

подружжя 

Аліментні зобов’язання подружжя. Аліментні зобов’язання колишнього 

з подружжя. Позбавлення одного з подружжя права на 

утримання. Припинення права одного з подружжя на утримання. 

Шлюбний договір. Право на укладення шлюбного договору. Зміст 

шлюбного договору. Форма шлюбного договору. Початок і строк дії 

шлюбного договору. Визначення в шлюбному договорі правового режиму 

майна. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом. 

Визначення у шлюбному договорі права на утримання. 

Зміна умов шлюбного договору. Право на відмову від шлюбного договору. 

Розірвання шлюбного договору або зміна його умов. Визнання шлюбного 

договору недійсним. 

 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття шлюбу, його державна реєстрація. 

2. Порядок визнання шлюбу недійсним, правові наслідки недійсності шлюбу 

3.Поняття та підстави припинення шлюбу. 

4.Припинення шлюбу в разі його розірвання. 

5.Момент припинення шлюбу в разі його розірвання. 

6.Встановлення окремого режиму проживання подружжя. 

7.Поняття та зміст права утримання. 

8.Право на утримання після розірвання шлюбу. 

9.Способи надання утримання одному з подружжя. 

10.Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду. 

 

Теми рефератів 

1.Право на поновлення шлюбу після його розірвання.  

2.Встановлення режиму окремого проживання подружжя.  

3.Особисті права та обов’язки подружжя.  
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4.Майнові права та обов’язки подружжя.  

5.Поняття права власності подружжя. 

 

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