Тема 2. Джерела цивільного права.
1.	Поняття та загальна характеристика джерел цивільного права. 
2.	Цивільне законодавство України:
а) Конституція України як  основа цивільного законодавства України;
б) міжнародні договори; 
в) Цивільний кодекс України як основний акт цивільного законодавства України.  Історія прийняття та структура;
г) інші акти цивільного законодавства України.
3.	Дія  актів цивільного законодавства в часі, в просторі, за колом осіб.
4.	Аналогія закону та аналогія права.
5.	Договір як джерело цивільного права.
6.	Звичай як джерело цивільного права.
7.	Судова практика та її роль в правозастосовчій діяльності.
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Завдання 1. 
Що включає в себе  система джерел цивільного права України? Чи входять до системи джерел цивільного права моральні засади суспільства, правова доктрина, правова культура?
Завдання 2
Висловіть свою позицію щодо віднесення цивільно-правового договору до джерел цивільного права України.
Завдання 3.
Наведіть з Цивільного кодексу України приклади застосування звичаю як джерела регулювання цивільних відносин.
Завдання 4.
Висловіть свою позицію щодо віднесення судового прецедента до джерел цивільного права України.
Завдання 5
Розмежуйте поняття «аналогія закону» та «аналогія права». Чим зумовлене їх застосування  в регулюванні цивільних відносин?

Задача 1.
Анатолій склав заповіт, яким усе своє майно заповів у рівних частках синам Борису і Василеві. 10 вересня 2003 р. Анатолій помер. Борис прийняв спадщину 25 грудня 2003 р., а Василь – 10 лютого 2004 р. 
Дайте обґрунтовану відповідь щодо того, чи будуть до відносин спадкування у наведеному випадку застосовуватися положення Цивільного кодексу України? Чи змінилось би вирішення, якби обоє спадкоємців прийняли спадщину у 2004 р.?

