
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

Юридичний факультет 

Кафедра цивільного права та процесу 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 

ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

для студентів заочної форми навчання 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ - 2012 



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.П. Шама 

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з Цивільного права України 

для студентів заочної форми навчання – Львів: Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – 2012. –  27с. 

 

Схвалено кафедрою цивільного права та процесу Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Протокол № 9 від 18 грудня 2012 року. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри        В.М. Коссак 



  

3 

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота – одна із форм перевірки знань, спрямована на більш повне 

засвоєння навчальної дисципліни студентами, які навчаються за заочною формою 

навчання. 

Метою виконання контрольної роботи є закріплення, поглиблення й систематизація 

набутих студентом теоретичних знань, а також глибше вивчення студентом певних 

розділів, які в процесі навчання у зв’язку з обмеженістю часу були розглянуті не в 

повному обсязі. 

 Виконання контрольних робіт передбачає наступні цілі: засвоїти та узагальнити 

певний теоретичний матеріал, навчитися працювати з нормативно-правовими актами; 

відшуковувати необхідні правові норми в кодексах, законах та підзаконних нормативно-

правових актах, адекватно сприймати їх зміст та надавати їм певні коментарі;  робити 

висновки, здійснювати їх обґрунтування; навчитися складати основні типові документи та 

інше. 

У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог: 

1) відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та 

постановам уряду України; 

2) змістовність і конкретність викладення; 

3) достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або 

елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми; 

4) завершеність викладення кожної думки; 

5) виключення повторів; 

6) юридична грамотність; 

7) акуратне оформлення контрольної роботи. 

Виконана контрольна робота має свідчити про глибоке вивчення рекомендованих 

джерел: законодавчих актів, спеціальної та додаткової літератури.  

 Під час виконання роботи студент повинен ознайомитися з навчальною 

літературою, монографічними дослідженнями, періодичною літературою, нормативно-

правовими актами та судовою практикою відповідного спрямування. 

 

 

ВИБІР ЗАВДАННЯ,СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольну роботу має виконувати кожен студент індивідуально в письмовій 

формі відповідно до навчальних планів і запропонованих завдань. Вибір теми контрольної 

роботи здійснюється із загального переліку завдань, які затверджені на засіданні кафедри 

кримінально-правових дисциплін, як правило, на початку відповідного семестру.  

Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища 

студента (кожен студент обирає той варіант контрольної роботи, який відповідає першій 

літері його прізвища).  

Для студентів 2 курсу заочної форми навчання: 

Варіант І - виконують студенти, прізвище яких починаються з букви  - А,Б 

Варіант II - В,Г 

Варіант III - Д,Е 

Варіант ІV - Є,Ж,3 

Варіант V - І,Ї,Й  

Варіант VІ - Ка, Кі 

Варіант VІІ - Ке, Ко, Ку 

Варіант VІІІ - К, Л      

Варіант IX - М,Н 

Варіант Х - О,П 

Варіант XI - Р,С  

ВаріантXII- Т,У 

ВаріантXIII -  Ф,Х                                 



  

4 

Варіант ХІV- Ц,Ч  

ВаріантХV -  Ш,Щ   

Варіант ХVІ - Ю,Я 

 

Для студентів 3 курсу заочної форми навчання: 

Варіант І - виконують студенти, прізвище яких починаються з букви  - А,Б 

Варіант II - В 

Варіант III - Г,Д 

Варіант ІV - Е Є 

Варіант V - Ж,3  

Варіант VІ - І,Ї,Й  

Варіант VІІ - К 

Варіант VІІІ - Л      

Варіант IX - М 

Варіант Х - Н  

Варіант XI - О,П  

ВаріантXII- Р 

ВаріантXIII -  С                                 

Варіант ХІV- Т,У  

ВаріантХV -  Ф,Х, Ц  

Варіант ХVІ - Ч Ш,Щ  

Варіант ХVІІ - Ю,Я 

 

Контрольна робота повинна мати чітку й логічну структуру. Контрольна робота 

повинна містити: 

 зміст; 

 основну частину (структуризовану за завданнями); 

 висновки 

 список використаних джерел 

Контрольна робота для студентів другого курсу заочної форми навчання 

складається з трьох частин.  

В частині першій студентові належить дослідити запропоновані теоретичні 

питання. Відповідь на теоретичне питання повинна бути точною, повною і базуватись на 

останніх за часом видання джерелах літератури, законодавстві України. Якщо в 

контрольній роботі наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то 

потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується 

й положень законодавчих актів, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується 

практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу. 

Обов’язково мають бути зроблені посилання на усі джерела інформації. 

В частині другій студентові належить змоделювати відповідну життєву ситуацію, 

що пов'язана з порушенням особистого або майнового права фізичної або юридичної 

особи: вказати осіб, між якими виникли певні відносини, охарактеризувати зміст 

договору, в чому полягало порушення вимог закону чи договору, які наслідки це 

спричинило. На цій підставі сформулювати позовну вимогу до суду, позовну заяву та 

запропонувати свій варіант рішення . 

В частині третій вирішити задачу. Розв’язок задачі передбачає аналіз усіх ситуацій 

та вирішення спору. 

Контрольна робота для студентів третього курсу заочної форми навчання 

складається однієї частини і передбачає дослідження та виклад трьох теоретичних питань, 

а також виконання одного завдання. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота виконується на аркушах стандартного розміру 297x210 мм 

/поля: ліве-30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 25 мм, шрифт — 14, інтервал між 

рядками — 1,5/ або в шкільних зошитах. Мова написання роботи - державна. Титульна 

сторінка роботи оформляється згідно Додатку 1. Обсяг контрольної роботи – 10-15 

сторінок друкованого тексту (формат А4), або 15-20 сторінок – рукописного. Нумерація 

сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається 

першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. 

Список використаних джерел містить перелік літератури та інших джерел, 

використаних під час написання роботи. Список використаних джерел оформляють у 

такому порядку: 

1. Законодавство. 

2. Судова практика. 

3.Спеціальна юридична література та публікації в періодичних виданнях (в 

алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою 

роботи). 

Усі джерела, включені до списку використаних джерел, нумеруються послідовно в 

алфавітному порядку. Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру згідно 

із встановленим терміном. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на 

доопрацювання. Прийом і повернення контрольної роботи на доопрацювання 

здійснюється через лаборанта кафедри цивільного права та процесу.  

Контрольна робота оцінюється за результатами перевірки («зараховано», «не 

зараховано»). Студент, який отримав за виконання своєї контрольної роботи «не 

зараховано», не допускається до заліку з даної дисципліни. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Варіант І 

I.1. Предмет цивільного права. 

2. Органи юридичної особи.  

3. Зупинення строку позовної давності. 

4. Поняття та види довіреності. Форма довіреності. 

5. Класифікація речей в цивільному праві. 

 

II. Змоделюйте 2, 3 ситуації, що пов‖язані із поданням позову про визнання правочину 

недійсним за ст.ст. 280-283 ЦК України та запропонуйте їх вирішення . 

 

Ш. Вирішіть задачу.  

Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те, що при вчиненні заповіту не 

згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін 

помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 

р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту 

недійсним, посилаючись на те, що при його вчиненні Томін порушив домовленість, 

підтверджену розпискою. 

 Зробіть правовий аналіз ситуації. 

 

 

Варіант ІІ 
І. 1. Статут юридичної особи.  
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    2. Пайові цінні папери. 

    3. Вчинення правочину під впливом обману. 

    4. Звичай як джерело цивільного права. 

    5. Визнання особи безвісно відсутньою. 

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з недотриманням сторонами вимог закону щодо 

письмової форми правочину (договору)  та вирішіть її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

Н. проживав один у власному будинку в селі. Сусіди часто бачили його вечорами на 

місцевому кладовищі біля могили дружини. Н. не бажав ні з ким спілкуватись. Його 

донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, 

звернулась до суду із заявою про визнання батька недієздатним. Чи достатніми для 

задоволення такої заяви будуть показання свідків – сусідів Н.? 

 

Варіант III  
І. 1. Товариство з обмеженою відповідальністю. 

   2. Оголошення фізичної особи  померлою. 

   3. Нерухомі речі.  

   4. Форма правочину. 

   5. Позовна давність. 

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з недотриманням сторонами вимог закону щодо 

нотаріальної форми правочину (договору)  та вирішіть її.  

 

III. Вирішіть задачу. 

Подружжя К.Л. та К.М. вирішило зайнятися сімейним бізнесом і створити для цього 

сімейне підприємство. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації 

вказаного сімейного підприємства, зіславшись на те, що така організаційно-правова форма 

юридичної особи, як сімейне підприємство, не передбачена Цивільним кодексом України. 

К.Л. та К.М., вважаючи таку відмову безпідставною, оскільки законодавство не забороняє 

створення і діяльність сімейних підприємств і представлений ними статут не суперечить 

законодавству, оскаржили її до суду. 

Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи можливе створення юридичних осіб в 

організаційно-правових формах, не передбачених Цивільним кодексом України? Яке 

рішення мав би прийняти суд? 

 

Варіант ІV 
І. 1.Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.  

   2. Припинення юридичної особи.  

   3. Майнові права як об’єкти цивільних прав.  

   4. Переривання строку позовної давності. 

   5. Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину. 

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов'язана із поданням до суду заяви про оголошення фізичної 

особи померлою та вирішіть її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

Подружжя К. вирішили поділити майно і припинити шлюб. При розподілі майна 

виник спір щодо столового сервізу. Чоловік настоював на розподілі останнього. Дружина 

заперечувала і пропонувала виплати колишньому подружжю грошову компенсацію. 

Вирішіть спір. 
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Варіант V 
I.  1. Поняття та види цінних паперів.  

     2. Оголошення фізичної особи померлою: підстави та правові наслідки. 

     3. Поняття та порядок обчислення строків.  

     4. Види правочинів. 

     5. Передоручення. 

 

II. Змоделюйте ситуацію,що пов'язана із поданням до суду заяви про визнання фізичної 

особи безвісно відсутньою  та вирішіть її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

Г., зважаючи на фізичну ваду – сліпоту, попросив свою сусідку по квартирі А. 

підписати від його імені договір позики на суму 5 тис. гривень з Т. Після спливу 

обумовленого строку дії договору Т. звернувся з вимогою до Г. про повернення суми 

боргу. Г. відмовився виконати цю вимогу, посилаючись на відсутність коштів. В судовому 

засіданні з’ясувалось, що підпис А. ніким не завірено, а сама вона вибула на постійне 

місце проживання до іншого міста.  

Чи дотримана форма правочину в даній ситуації? 

 

Варіант VІ                                            
І. 1. Класифікація юридичних фактів. 

   2. Умови дійсності правочинів. 

   3.Зупинення перебігу строків позовної давності.  

   4. Поняття та ознаки юридичної особи. 

   5. Припинення представництва за довіреністю: підстави та правові наслідки. 

 

П.Змоделюйте ситуацію, що пов'язана із поданням до суду заяви про визнання недійсного 

правочину (договору) у зв'язку з помилкою у предметі  та вирішіть її. 

 

ІІІ. Вирішіть задачу. 

8-річному С. дідусь у день народження подарував велосипед. Згодом 10-річний А., 

який жив у сусідньому будинку, побачив, що С. катається на новому велосипеді, і 

запропонував тому обміняти велосипед на футболку із автографом футболіста 

А.Шевченка. С. погодився.  

А., не бажаючи, щоб його батьки дізналися про обмін, вирішив сховати велосипед у 

кущах біля будинку. Наступного дня зранку А. прийшов до схованки, щоб узяти 

велосипед, але його там вже не було. 

Водночас, батьки С., дізнавшись про обмін, наступного дня заявили батькам А. 

вимогу про повернення назад велосипеда взамін на футболку. Батьки А. пояснили, що 

нічого про ніякий обмін не знають. 

Здійсніть правовий аналіз ситуації. 

 

Варіант VІІ 
І. 1.Функції цивільного права. 

   2. Правовий статус виробничого кооперативу. 

   3. Поняття та види цивільної дієздатності фізичної особи. 

   4. Правові наслідки недійсності правочину. 

   5. Повноваження представника. 

 

II. Змоделюйте ситуацію., що пов'язана із поданням позовної заяви до суду після спливу 

позовної давності та вирішіть її  . 

 

III. Вирішіть задачу. 
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О. придбав у меблевому салоні спальний гарнітур ―Глорія‖, сплативши за нього 12 

500 грн. Через місяць він звернувся до салону з вимогою про те, що він хоче повернути 

гарнітур назад і одержати його вартість, оскільки, як виявилось, гарнітур не може 

повністю поміститися в його спальні. Салон відмовив у задоволенні вимоги О. і останній 

звернувся з позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу гарнітура недійсним 

як такого, що укладений під впливом помилки.  

У судовому засіданні О. пояснив, що він думав, що вказаний гарнітур поміститься в 

його спальні. Однак насправді виявилось, що ліжко займає більшу частину спальні і не 

залишається проходу, двері шафи через недостатність простору не можна повністю 

відчинити, антрисоль взагалі не поміщається на шафі через низьку висоту стелі. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

Варіант VІІІ 

І.  1. Командитне товариство. 

     2. Поняття та оборотоздатність об’єктів цивільних прав. 

     3. Початок перебігу позовної давності. 

     4.  Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

     5. Вільна і повна згода при вчинені правочину.  

 

П. Змоделюйте ситуацію, що пов‖язана із  поданням до суду позовної заяви про визнання 

правочину недійсним за ст.229 ЦК України    та вирішіть  її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

Г. за договором купівлі-продажу купив у С. квартиру. Незабаром з’ясувалося, що 

квартира волога, перекриття під паркетом прогнило, горизонтальна гідроізоляція має 

дефекти, на стінах виявлено грибок. 

У судовому засіданні було встановлено, що про вказані недоліки С. знав, 

напередодні продажу провів ремонт, завдяки чому була прихована вологість стін. Зі свого 

боку, С. пояснив, що по-перше, при продажі він і не стверджував, що квартира в 

ідеальному стані і, по-друге, Г. була надана можливість оглянути квартиру і жодних 

претензій він не заявив. 

Проаналізуйте ситуацію.  

 

Варіант ІХ  
 I. 1. Принципи цивільного права. 

     2. Товариство з додатковою відповідальністю. 

     3. Наслідки спливу позовної давності. 

      4. Способи захисту цивільних прав. 

      5. Договірне представництво.  

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов‖язана із  поданням до суду позовної заяви про визнання 

недійсним правочину укладеногор під впливом обману  та вирішіть  її (ст. 230 ЦК 

України). 

 

ІІІ. Вирішіть задачу. 

П. звернулася в суд з позовом до Д. про визнання недійсним заповіту. Позивачка 

зазначила, що перебувала з О. в шлюбі з 1991 року, проживала в його будинку. 8 липня 

2004 року, коли П. перебувала на стаціонарному лікуванні, О. склав заповіт, за яким усе 

своє майно заповів своїй племінниці Д. 15 липня 2004 року О. помер. 

 Позивачка вважає, що заповіт слід визнати недійсним, тому що в останні місяці О., у 

зв’язку з важкою хворобою став психічно неповноцінним, не міг розуміти значення своїх 

дій та керувати ними. 
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 Свідки, які близько знали померлого, пояснили, що з 1992 року О. важко хворів, 

останнім часом поводив себе дивно: ночував на кладовищі, говорив нісенітниці, 

закривався в будинку, нікого не впускав до себе. 

 Ретроспективна судово-психіатрична екпертиза, проведена за ухвалою суду, зробила 

висновок про те, що в момент складання заповіту О. міг не розуміти значення своїх дій.  

Суд, який розглядав справу, позов задоволив.  

 Чи правильне рішення постановив суд? 

 

Варіант X 
І.  1. Повна цивільна дієздатність фізичної особи.  

     2. Виконавчі органи господарських товариств. 

     3. Класифікація речей в цивільному праві. 

     4. Переривання строку позовної давності. 

     5. Поняття та особливості методу цивільного права. 

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з поданням до суду позовної заяви   про  визнання 

правочину недійсним за  ст.225 ЦК України  та вирішіть її.       

                                                       

III . Вирішіть задачу. 

Наливайко уклала договір прокату магнітофона з ТзОВ ―Весна‖. Прокатний пункт 

звернувся до неї з вимогою про повернення магнітофона і сплати платежів, передбачених 

договором, у зв’язку із закінченням строку договору. Наливайко пояснила, що вона в 

усній формі доручила повернути магнітофон і передати платежі своєму сусіду Максимову, 

а він магнітофон продав і всі кошти витратив на алкоголь. Максимов своєї вини не 

заперечував.  

Чи можна вважати Максимова представником Наливайко? До кого ТзОВ має 

звернутися з позовом про відшкодування заподіяних йому збитків? 

 

ВаріантXІ 
 І. 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 

    2. Зміст правочину.  

    3. Правоздатність юридичної особи.  

    4.  Переривання строку позовної давності. 

    5.  Форма правочину. 

  

ІІ. Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з поданням до суду позовної заяви про визнання 

правочину недійсним за ст.222 ЦК України та вирішіть її.  

 

III. Вирішіть задачу. 

Березовський перед від’їздом за кордон видав довіреність Загайському на продаж 

своєї приватизованої квартири, а Сотник видав Загайському довіреність на продаж 

автомобіля. Оглянувши квартиру і дізнавшись про повноваження Загайського, Сотник 

запропонував купити цю квартиру. Коли Сотник і Загайський звернулись до нотаріуса за 

посвідченням договору купівлі-продажу, він їм відмовив, посилаючись на ч.3 ст. 238 ЦК 

України.  

Чи обґрунтована відмова нотаріуса? 

 

Варіант XII 
I.   1. Межі здійснення цивільних прав. 

      2 . Види цивільних правовідносин. 

      3. Засоби індивідуалізації юридичних осіб . 

      4. Спеціальна позовна давність. 

      5. Похідні цінні папери. 
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П.Змоделюйте ситуацію, що пов'язана із поданням до суду заяви про визнання недійсним 

правочину (договору), який вчинено під впливом помилки (ст. 229 ЦК України) ,що має 

істотне значення   та вирішіть її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

Гр. Н. через похилий вік і фізичну неміч, не маючи можливості займатися пошуком 

особи, яка б погодилася укласти з нею договір довічного утримання, домовилась з Л. про 

те, що він підшукає таку особу і укладе з нею такий договір від її імені. Для оформлення 

довіреності Н. та Л. звернулися до нотаріуса.  

Однак, нотаріус відмовив їм у посвідченні довіреності, вказавши що Н. через 

похилий вік не може усвідомлювати значення своїх дій і до того ж договір довічного 

утримання як і заповіт особа не може вчиняти через представника лише особисто.  

Чи обґрунтованою є відмова нотаріуса в оформленні довіреності? 

 

Варіант ХІІІ 

І.  1. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 

    2. Філії та представництва юридичної особи .   

    3. Боргові цінні папери. 

    4. Аналогія закону та аналогія права. 

    5. Правові наслідки вчинення представником правочину з перевищенням повноважень. 

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов‖язана з поданням до суду позовної заяви про визнання 

правочину недійсним у зв‖язку з недотриманням письмової форми (ст. 218 ЦК України) та 

вирішіть її. 

 

II. Вирішіть задачу. 

17 квітня А. придбала в універмазі зимові чоботи. Через деякий час до неї в гості 

прийшла подруга і переконала її в тому, що чоботи такого фасону вже вийшли з моди і їй 

слід поміняти чоботи на іншу пару. 4 травня А. з’явилася в універмазі і попросила 

обміняти придбані чоботи на чоботи іншого фасону. Однак, працівники універмагу 

відмовились це зробити, зіславшись на пропуск А. встановленого Законом України ―Про 

захист прав споживачів‖ 14-денного строку. 

А. наполягала на своїх вимогах вказуючи на те, що: а) 26 квітня і 3 травня були 

вихідні дні; б) 1і 2 травня були святкові дні; в) з 19 по 23 квітня вона була хвора, що 

підтверджується довідкою лікаря. 

Крім того, на думку А., не може йти мова про пропуск вказаного строку, оскільки 

його обчислення має починатися з настанням зимового періоду. 

Проаналізуйте ст.ст.253-255 ЦК України та відповідні положення Закону України 

―Про захист прав споживачів" і вирішіть спір. 

Варіант ХІV 

І.  1. Форма  правочину . 

    2. Підстави виникнення цивільних правовідносин. 

    3. Установчі документи господарського товариства. 

    4. Комерційне представництво. 

    5. Інформація як об’єкт цивільних прав. 

 

II . Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з поданням заяви про оголошення фізичної особи 

такою, що померла та вирішіть її. 

 

ІІІ . Вирішіть задачу. 
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5 березня 1992 року між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повинен 

був повернути борг до 5 жовтня 1992 року, а у випадку прострочення – сплатити 

неустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.  

10 квітня 1993 року М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргу 

до 10 липня 1993 року, на що Л. дав згоду. В червні 1993 року М. було призвано на 

строкову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 травня 1995 року, М. 

додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходження 

служби. Дізнавшись від родичів адресу М. Л. направив 10 липня о 23.30 переказним 

листом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20 

липня 1996 року. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.  

Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності. 

Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду. 

 

Варіант ХУ 
I.  1. Поняття та види цивільних правовідносин. 

    2. Повне товариство. 

    3. Присікальні (преклюзивні) строки. 

    4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави та правові наслідки. 

    5. Нікчемні правочини. 

 

II. Змоделюйте ситуацію що пов'язана  з визнанням  угоди недійсною на  підставі ст.55 ЦК 

та вирішіть її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першої 

вимоги, свій автомобіль, оформивши 16 грудня 1994 року відповідну довіреність. 10 

травня 1995 року Л. в письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль, 

однак через 2 дні Л., в зв’язку з важкою хворобою, помер.  

Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у 

зв’язку з цим не вчиняла. 20 грудня 1997 року І. з власної ініціативи повернув автомобіль 

дружині Л., але через кілька днів заявив, що оскільки дружиною Л. було пропущено 

позовну давність, він повернув автомобіль помилково. На цій підставі звернувся з 

вимогою до дружини Л.передати йому автомобіль, інакше він витребує його через суд. 

Дайте юридичну оцінку ситуації. 

 

Варіант ХVІ 
I. 1. Реорганізація юридичної особи.  

   2. Опіка та піклування. 

   3. Правові наслідки вчинення правочину під впливом помилки та обману. . 

   4. Порядок створення юридичної особи. 

   5. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

 

II. Змоделюйте ситуацію, що пов‖язана з поданням до суду позовної заяви про визнання 

недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна  у зв‖язку з недотриманням форми 

та вирішіть її. 

 

III. Вирішіть задачу. 

За усною домовленістю між громадянами Р. та С. громадянин Р. передав 20 серпня 

1996 року  у безоплатне користування для дочки С. флейту для навчання музиці.  Згодом 

Р. переїхав на постійне місце проживання в інше місто. 

2 січня 2004 року  звернувся  до гр. С. з проханням повернути музичний інструмент, 

оскільки він потрібен йому самому. Проте С. інструмент не повернув.  Гр.Р. ще декілька 

разів телефонував до С. з проханням повернути  його річ. Гр.С кожного разу обіцяв 
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повернути інструмент, але  так і не повернув його. 07 лютого  2004 року  громадянин  Р. 

звернувся до суду з вимогою до С. про повернення флейти. 

Чи підлягає захисту право Р.?  Яке рішення повинен прийняти суд? 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Варіант І 
1. Договір міни (бартеру).  

2. Договір перевезення вантажу.  

3. Поняття та види спадкування. Спадщина, її склад. Об’єкти, що не входять до 

складу спадщини.  

4. Проаналізуйте співвідношення між поняттями  „договір‖, „контракт‖, 

„домовленість‖, „правочин‖. 

 

 Варіант ІІ 
1. Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони у договорі 

дарування.  

2. Договір перевезення пасажира та багажу.  

3. Спадкування за заповітом. Право на заповіт. Свобода заповіту. Право на 

обов’язкову частку.  

4. Здійсніть порівняльний аналіз договорів доручення і комісії.  

  

Варіант ІІІ 
1. Предмет договору дарування. Форма договору дарування.  

2. Договір зберігання: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового 

регулювання.  

3. Заповіт: поняття, види, вимоги до форми.  

4. Знайдіть у ЦК України і випишіть приклади: 1) консенсуальних та реальних 

договорів; 2) відплатних та безвідплатних договорів; 3) односторонніх та двосторонніх 

договорів. 

 

Варіант IV 

1. Пожертва як різновид дарування. 

2. Зміст договору зберігання. Форма договору зберігання. 

3. Спадкування за законом. Черги спадкування за законом. Спадкування за правом 

представлення. 

 4. Відшукайте у ЦК України приклади договорів, які 1) можуть укладатися усно; 2) 

мають укладатися у письмовій формі; 3) підлягають нотаріальному посвідченню; 4) 

підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.  

 

Варіант V 

1. Договір довічного утримання (догляду): поняття, ознаки, сфера застосування. 

Сторони договору довічного утримання. 

2. Зберігання на товарному складі. 

3. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. 

4. Проаналізуйте поняття „публічний договір‖ (ст.633 ЦК України). Відшукайте у ЦК 

України і випишіть приклади публічних договорів. 

  

Варіант VI 

1. Зміст договору довічного утримання (догляду). Форма договору довічного 

утримання (догляду). 
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2. Договір страхування: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Зміст 

договору страхування. 

3. Оформлення права на спадщину. 

4. Порівняйте договори про виконання робіт та договори про надання послуг. Які 

критерії їх розмежування? Наведіть приклади договорів про виконання робіт та договорів 

про надання послуг. 

 

Варіант VII 

1. Договір ренти: поняття, ознаки. Форма договору ренти. Зміст договору ренти. 

2. Особливості договору прокату. 

3. Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. Зміст договору 

доручення. 

4. Розкрийте поняття „істотні умови договору‖. Яке правове значення істотних умов 

договору? Проаналізуйте відмінності у визначенні істотних умов договору в ЦК України 

(ст.638) та ГК України (ст.180). Відшукайте у ЦК України та спеціальному законодавстві 

приклади договорів, для яких передбачено переліки їх істотних умов. 

 

 Варіант VIII 

1. Сторони у договорі поставки. Зміст договору поставки. 

2. Договір найму (оренди): поняття,  ознаки, сфера застосування, джерела правового 

регулювання. 

3. Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. Зміст договору комісії. 

4. Здійсніть порівняльний аналіз договорів ренти та довічного утримання (доляду). 

  

Варіант IX 

1. Договір поставки: поняття, ознаки, сфера застосування та джерела правового 

регулювання. 

2. Зміст договору найму (оренди).  

3. Договір позики: поняття, ознаки. Зміст договору позики. Форма договору. 

4. Проаналізуйте права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості 

(ст.8 ЗУ „Про захист прав споживачів‖). Порівняйте їх з тими, що закріплені ст.708 ЦК 

України. 

 

 Варіант X 

1. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу. 

2. Договір фінансового лізингу. 

3. Кредитний договір: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони у 

договорі. Зміст кредитного договору. 

4. Розкрийте зміст понять „оферта‖, „публічна оферта‖. Яким вимогам повинна 

відповідати оферта? Яке правове значення реклами та інших пропозицій, адресованих 

невизначеному колу осіб? 

 

 Варіант XІ 

1. Договір купівлі-продажу в кредит. 

2. Договір оренди державного та комунального майна. Об’єкти оренди. Сторони в 

договорі оренди державного та комунального майна.  

3. Ліцензійний договір: поняття, ознаки, джерела правового регулювання. Сторони у 

ліцензійному договорі. Зміст договору. 

4. Випишіть із ЗУ „Про страхування‖ визначення основних понять страхового права 

(страхування, співстрахування, перестрахування, договір страхування, страховий ризик, 

страховий випадок, страхова сума, франшиза, страхова виплата, страхове відшкодування, 

страховий платіж, страховий тариф). 

 

 Варіант XІІ 
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1. Зміст договору купівлі-продажу. 

2. Договір позички. 

3. Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера застосування. Договір 

простого товариства. 

4. Здійсніть порівняльний аналіз договору позики і кредитного договору. 

 

 Варіант XІІІ 

1. Сторони у договорі купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу. 

2. Договір найму житла: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового 

регулювання. Предмет найму житла. 

3. Зобов’язання , що виникають з публічної обіцянки винагороди. 

4. Проаналізуйте поняття „ручна поклажа‖, „багаж‖, „вантажобагаж‖ у 

транспортному законодавстві. Випишіть максимальні розміри та (або) масу ручної 

поклажі, багажу, вантажобагажу на різних видах транспорту. 

 

Варіант XIV 

1. Поняття, ознаки та сфера застосування договору купівлі-продажу. 

2. Договір підряду: поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового 

регулювання. 

3. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки. 

4. Розкрийте особливості суб’єктного складу договорів роздрібної купівлі-продажу, 

прокату, побутового підряду. Чи у всіх випадках на відносини за вказаними договорами 

поширюється законодавство про захист прав споживачів? 

 

 Варіант XV 

1. Класифікація договорів в цивільному праві. 

2. Зміст договору підряду. 

3. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою. 

4. Проаналізуйте ст.10 Закону України ―Про оренду державного і комунального 

майна‖ щодо визначення переліку істотних умов договору. Які умови договору є 

істотними згідно чинного законодавства? Чи досконалою є редакція ст.10 Закону? 

 

 Варіант XVI 

1. Свобода договору та її межі. 

2. Договір побутового підряду. 

3. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду. 

4. Проаналізуйте суб’єктний склад договору найму житла. Розкрийте зміст понять: 

наймодавець, наймач, особи, які постійно проживають з наймачем, тимчасові мешканці. 

Порівняйте умови вселення та правовий статус осіб, які постійно проживають з наймачем, 

та тимчасових мешканців. 

  

Варіант XVIІ 

1. Поняття та функції договору в цивільному праві. 

2. Договір будівельного підряду. 

3. Зобов’язання, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової 

підстави. 

4. Дайте визначення і порівняйте поняття ―благодійництво‖, ‖меценатство‖, 

―спонсорство‖, ―пожертва‖, ―дарування‖. Проаналізуйте Закон України ―Про 

благодійництво та благодійні організації‖. 
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