Тема 1: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. 
	Елементи цивільних правовідносин.
Підстави виникнення цивільних правовідносин.
	Принципи цивільного права. 
	Система цивільного права.
	Співвідношення цивільного права з іншими галузями права.
	Наука цивільного права. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан.
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Завдання
Проаналізуйте, які  відносини є цивільно-правовими:

1) відносини працівників та роботодавця на підставі трудового договору;
2) відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів;
3)відносини, які виникають на підставі договору підряду;
4)відносини, які виникають у зв’язку  набуттям права власності;
5)відносини, які виникають у зв’язку із створенням літературного твору;
6)спадкові відносини;
7)відносини, які пов’язані з відшкодуванням шкоди;
8) відносини, пов’язані з реалізацією права на життя;
9) відносини, пов’язані з реалізацією права на ім’я;
10) відносини між акціонерним товариством та його акціонером.

У яких випадках застосовується ЦК України субсидіарно?

	суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею;

відносини між подружжям, батьками та дітьми;
	відносини, що виникають з торговельного мореплавства;
	відносини, які стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами;
	фінансові відносини;
	майнові та особисті немайнові відносини фізичних та юридичних осіб;
	спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління;
	відносини, пов’язані із здійсненням правосуддя;
	відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів;
	спадкові відносини.

3. Проаналізуйте співвідношення цивільного та господарського права. Норми якого із кодифікованих актів будуть спеціальними у наступних випадках:
1) Ст. 715 ЦК України допускає обмін товару на роботи,  послуги, а 
ст. 293 ГК  України за   договором   міни  (бартеру)  кожна  із  сторін зобов'язується  передати  другій  стороні   у   власність,   повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін 
на  інший  товар.
2) Відповідно до частини  першої  статті   232   ГК   України, 
збитки відшкодовуються в частині,  не покритій штрафними санкціями (залікова неустойка).  У ч.1 ст. 624 ЦК України зазначено, що неустойка  підлягає  стягненню  у повному  розмірі,  незалежно  від  відшкодування  збитків (штрафна неустойка).

Наведіть приклади  статей  ЦК України, в яких відображені загальні засади цивільного законодавства:
	Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя
	Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків встановлених Конституцією України та законом
	Свобода договору

Свобода підприємницької діяльності
Судовий захист цивільного права та інтересу
Справедливість
Добросовісність
Розумність



