Тема: ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
І заняття – питання 1-3, завдання 1 , задачі 1-4
ІІ заняття – питання 4-6, завдання 2-3, задачі 5-7

1. Об’єкти цивільних правовідносин: поняття й види. Оборотоздатність об’єктів цивільних правовідносин. 
2. Поняття і юридична класифікація речей. 
3. Гроші та валютні цінності як різновид речей. Особливості їх правового режиму. 
4. Цінні папери: поняття, види, особливості правового режиму. 
5. Інформація як об’єкт цивільного права.
6. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.
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Завдання:
Завдання 1. Виберіть із запропонованого переліку об’єкти цивільних прав та охарактеризуйте їх: державне підприємство, земельна ділянка з пшеницею, рушниця; арбалет, телевізор, годинник, прибудова до житлового будинку, квартира, автомобіль, шафа, право на аліменти, право вимоги Крупки до Антоненка про повернення 20 000 грн. позики, пароплав «Україна», картина художника Кричевського, ноу-хау, комп’ютерна програма, книга, пшениця, зібрана з вказаної вище земельної ділянки, товарний знак, акція, коносамент, замок і ключ, інформація про особливості приготування гамбургерів відомого закладу харчування, обов’язок повернути кредит, фундамент під будівництво житлового будинку.

Завдання 2. Проаналізуйте наступні поняття «майно», «майнові права», «право вимоги», «нематеріальні блага», «підприємство як єдиний майновий комплекс», «цінний папір», «об’єкти особистих немайнових прав».

Завдання 3. Наведіть приклади цінних паперів кожної із груп.

Задачі:
Задача 1. У договорі Ганни і Степана зазначалось, що речі, спільно нажиті подружжям, будуть вважатись їх спільною власністю.
При розірванні шлюбу Степан заперечував проти поділу грошей і цінних паперів, посилаючись на те, що договором передбачено тільки поділ речей, а щодо грошей і цінних паперів у договорі нічого не зазначено.
Чи є обґрунтованим таке заперечення і чи узгоджується воно із тлумаченням категорії «речей» у чинному законодавстві? Проаналізуйте ст.177, 192, 194, ЦК.

Задача 2. Панченко придбав скрипку, але продавець Рябенко відмовився передати футляр, посилаючись на те, що в ньому спить його собака.
Чи задовольнить суд вимогу Панченко про передання йому футляру у випадку звернення до суду із відповідним позовом?

Задача 3. Знаний у приватній розмові із автором Литваком підказав останньому ідею і висловив свою концепцію майбутнього документального фільму. Згодом Литвинко, перебуваючи під враженням від почутого, написав сценарій художнього фільму, який мав великий успіх у публіки.
Знаний висунув вимогу вказати його ім’я як автора ідеї в титрах фільму, погрожуючи в іншому випадку звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
Про який об’єкт цивільних правовідносин йдеться у задачі? В чому специфіка його правового режиму?Чи є обґрунтованими вимоги Знаного?

Задача 4. Подружжя 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.


Задача 5. За договором найму Ненич передав Сковороді корову терміном на 1 рік для отримання наймачем молочних продуктів. Після закінчення строку договору Сковорода продовжував користуватися предметом договору, незважаючи на вимогу Ненич повернути майно. В цей період у корови народилось теля. Погоджуючись, нарешті, повернути корову, Сковорода залишив собі теля.
Зробіть правовий аналіз ситуації.


Задача 6. Договір Карпенка із видавництвом передбачав виплату авторської винагороди в розмірі, еквівалентному 200 доларів США за один авторський аркуш на момент здійснення платежу. При зверненні автора за одержанням винагороди видавництво повідомило, що в даний час у нього немає грошових коштів, і запропонувало взяти вексель на суму в 1500 гривень.
В якій валюті сторони можуть провести розрахунки по даному договору? Що являє собою вексель як цінний папір? Який правовий режим застосування векселів, передбачений у чинному законодавстві? 
Чи погашається обов’язок видавництва по сплаті винагороди видачею автору векселя?


Задача 7. Майко звернувся до ТОВ “Зоря” з проханням надати йому за договором майнового найму 50 кг нефасованого цукру.
Юрисконсульт ТОВ “Зоря” заперечив щодо укладення договору майнового найму, оскільки на його думку цукор є річчю, яка визначена родовими ознаками і не може бути предметом договору майнового найму.
Чи обґрунтовані заперечення юрисконсульта.

