Практична робота № 1
Навчальна дисципліна: «Основи правознавства»
Тема: «Основи цивільного права України»
Література:
1. Цивільний кодекс України 2003 р. зі змінами та доповненнями
Інтернет-ресурси:
2. www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України
3. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 - Цивільний кодекс
України
Методичні вказівки:
1. Варіант визначається порядковим номером Вашого прізвища у
журналі успішності групи.
2. Знайдіть номер вашого варіанта у таблиці, що надається до кожної
практичної роботи та визначте задачі на які Ви повинні відповісти.
3. Вкажіть номер вашого варіанта та номер задачі на яку ви
відповідаєте.
4. Уважно прочитайте завдання практичної задачі.
5. Визначте, які правовідносини виникли у даному випадку, які норми
порушені.
6. Використовуючи законодавчий акт (кодекс), знайдіть необхідну
книгу, розділ, главу, статтю та пункт, за допомогою якого Ви зможете дати
правильну відповідь на питання задачі.
7. Відповідь повинна мати посилання на законодавчий акт, правильно
та чітко мотивована, повною та обґрунтованою.
Для визначення задач практичної роботи № 1
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ЦКУ Книга І Загальні положення цивільного права
Задача № 1
15.07.02 р. у місцевому виданні «Вечірнє місто» було опубліковано
статтю про неякісне виконання замовлень співробітниками ательє ТОВ
«Стежок». 12.07.2003р. ТОВ «Стежок» звернулося до суду із позовом про
спростування недостовірної інформації, вміщеної у виданні. Суд відмовив
позивачу у прийнятті позову, мотивуючи свої дії тим, що у даному випадку
минув строк позовної давності.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи правомірна відмова суду?
2. Який строк позивної давності застосовується у даному
випадку?
Задача № 2
За договором позики 15.05 2014р Єгорова. передала Федорову 50000
грн. строком на 6 місяців. Після спливу строку договору гроші повернуті не
були. Впродовж наступних 3 років Федоров обіцяв повернути гроші, але не
робив цього, посилаючись на тяжке матеріальне становище. 28.11 2017р.
Єгорова звернулась з позовом до суду.

Дайте відповідь на запитання:
1. Яким чином суд повинен вирішити цю справу? (Зверніть увагу
на строки позивної давності у даному випадку.)
Задача № 3
Тарасов був власником квартири. У січні 2009 року він зник безвісті.
Через 3 роки (у січні 2012) у судовому порядку він був оголошений
померлим . В нотаріальній конторі був заповіт, в якому Тарасов заповідав
квартиру своєму племіннику Петрову. Через 6 місяців після набрання
законної сили рішення суду про оголошення Тарасова померлим, Петрову
було видано свідоцтво про право спадщини на означену квартиру.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи всі дії правомірні?
посиланнями на ЦКУ.
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Задача № 4
АО «Зірка» підписала договір підряду на ремонт холодильного
обладнання з АО «Морозко». АО «Морозко» залучила до виконання робіт
інших осіб. Але холодильне обладнання не було якісно відремонтоване.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи мало право АО «Морозко» право залучати до виконання
робіт інших осіб?
2. Хто несе відповідальність за невідповідне виконання
зобов’язань ?
Задача № 5
Діти, граючи у футбол, розбили вікно м’ячем у сусідньому домі. Потім
з’ясувалося, що Данилі 15 років (саме він розбив скло), проживає з опікуном,
і при цьому з 14 років працює кур’єром на пошті.
Дайте відповідь на запитання:
1. Хто у даному випадку буде несе матеріальну та юридичну
відповідальність за дії дитини? Обґрунтуйте.
Задача № 6
Студент коледжу, 15-річний Сашко, взяв на човновій станції напрокат
човен вартістю 1580 грн. В призначений час Сашко човен не повернув,
пояснивши, що його вкрали, коли він купався. Адміністрація станції

звернулась до юридичної консультації за роз’ясненнями щодо того, чи буде
нести матеріальну відповідальність Сашко та у якому розмірі.
Дайте відповідь на запитання:
1. Яка ваша думка з цього приводу?
2. Хто повинен нести матеріальну відповідальність та у якому
розмірі?
Задача № 7
У процесі розгляду судової справи було з’ясовано, що між Шевчуком
та Івановим сталася суперечка, в процесі якої Іванов погрожував Шевчуку
нанесенням тілесних ушкоджень його дружині, заволодів його мотоциклом.
Незабаром між зазначеними громадянами був укладений договір купівліпродажу мотоцикла, за яким Іванов сплатив Шевчуку суму, яка не відповідає
дійсній вартості транспортного засобу – 400 грн. На судовому засіданні
Шевчук пояснив суду, що погодився на підписання такої угоди для, того щоб
уникнути неприємностей з боку Іванова.
Дайте відповідь на запитання:
1. Наскільки правомірною можна вважати дану угоду?
2. Які наслідки її укладення?
Задача № 8
Пенсіонерка Буліна самотньо проживала у м. Коростень, мала будинок,
приусадібну ділянку та інші речі. Потрапивши в автомобільну аварію, Буліна
отримала струс мозку і часто скаржилась на головний біль. Незабаром вона
продала своє майно за зниженими цінами і переїхала жити до своєї сестри.
Донька Буліної звернулася до покупців з вимогою повернути майно,
оскільки, за її поясненнями, мати після перенесеної травми стала
недієздатною.
Дайте відповідь на запитання:
1. Наскільки правомірні вимоги доньки Буліної?
2. Чи можна вважати пенсіонерку Буліну недієздатною?
Задача № 9
Громадянин Антонов продав своєму знайомому Боріну книги на
загальну суму 1200 грн. Угода була оформлена письмово. Так як Антонов не
міг підписати угоду (параліч рук), він попросив розписатися замість нього
сусіда Савченко, який розписався замість хворого, указавши своє прізвище і
поставивши дату. Антонов і Борін вирішили що угода оформлена. Покупець
віддав гроші Антонову, а книги вирішив зібрати пізніше. Через декілька днів

після укладання угоди купівлі-продажу Антонов (продавець) помер. Коли
Борін приїхав по книги, дочка померлого Антонова, що була єдиною
спадкоємицею, відмовилась віддавати книги, посилаючись на те, що угода не
може вважатися дійсною внаслідок неправильного її оформлення.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи всі умови дійсності угоди булі виконані у даному випадку?
2. Чи правомірні дії дочки? Обґрунтуй відповідь.
Задача № 10
Громадянин Сирії Мехмед звернувся до юриста за роз’ясненням щодо
того, чи має він право та підстави до звернення до суду з позову про
відшкодування моральної шкоди, нанесеної йому громадянином України
Кароєвим в результаті постійних образ з боку останнього. Співробітник
юридичної консультації пояснив, що оскільки Мехмед є громадянином
іноземної держави, а отже не є суб’єктом цивільних правовідносин в Україні,
він не має законних підстав для звернення до суду.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має право громадянин Сірії Мехмед звертатися до суду для
захисту своїх особистих немайнових прав? Дайте вашу оцінку
ситуації.
Задача № 11
Між Грінченко та акціонерним банком «Універсал» був укладений
договір кредитування, за яким Грінченко отримав кредит. Своєчасно
Грінченко кредит не повернув, тоді банк звернувся до суду з позовом про
стягнення боргу за наданий кредит. Суддя прийняв справу до свого
провадження.
Дайте відповідь на запитання:
1. Між якими особами виникли цивільно – процесуальні
відносини?
2. Що є об’єктом цивільних правовідносин у даному випадку ?
Задача № 12
15 річний Дмитро Крилов приймав участь у конкурсі, на кращу
комп’ютерну програму. Програма Дмитра зайняла перше місце у конкурсі,
йому порадили подати заяву на оформлення патенту. Батьки Дмитра
запропонували сину оформити заяву на когось з них, аргументуючи це тим,
що Дмитро неповнолітній. Дмитро відмовився.

Дайте відповідь на запитання:
1. Яке розя’снення по даній справі дасть юрист?
2. Чи може Дмитро самостійно оформити патент?
Задача № 13
10 річний Ігор Маркін з письмової згоди батьків уклав договір
банківського вкладу. Вклад постійно поповнювався незначними сумами
грошей. Через 5 років Ігорь Маркін вирішив зняти 1200 грн. Працівник банку
відмовив, мотивуючи тим що він неповнолітній.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи правомірна відмова
відповідь.
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банка?
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Задача № 14
15 – річний Петро поступив на роботу у товариство з обмеженою
відповідальністю. Через декілька місяців до директора ТОВ прийшов батько
Петра й розповів, що його син нерозумно витрачає свій заробіток: купує
дуже дорогі речі, відвідує різноманітні нічні клуби і т. ін. В той же час сім’я
зазнає матеріальних труднощів, оскільки в сім’ї крім нього є ще двоє
маленьких дітей. До того ж мати Петра є непрацездатною за станом здоров’я.
Директор з розумінням поставився до проблем сім’ї і розпорядився видавати
Петру лише частину заробітної плати, а іншу частину віддавати його
батькам.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи правильно вчинив директор?
2. Які норми чинного законодавства були порушені?
ЦКУ Книга ІІ Особисті немайнові права фізичної особи
Задача №15
Іван Карасьов звернувся з позовом до суду на письменницю Марію
Пилипчук. У позові Карасьов зазначив, що у своєму оповіданні «Карась»
Марія Пилипчук, дала головному герою ім’я Іван Карасьов, через це з нього
всі глузують. Він вимагає відшкодування моральної шкоди, тому що його
ім’я використано без його згоди.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має Іван Карасьов право на такий позов? Аргументуйте
відповідь посиланнями з ЦКУ.

Задача № 16
Гаврілов Миколай знаходився на стаціонарі у лікарні, але став
почувати себе гірше. Він бажав щоб до нього прийшов його адвокат та
священнослужитель для релігійного обряду. Адміністрація лікарні
категорично заборонила, пояснивши що в цьому не має потреби, Гаврілов
майже здоров.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи порушені права Гаврілова? Аргументуйте відповідь
посиланнями з ЦКУ.
ЦКУ Книга ІІІ Право власності та інші речові права
Задача № 17
Художник Маляренко, відпочивав у Будинку творчості, намалював
картину, на якій зображено зимовий пейзаж.. При цьому для малювання він
використав полотно та фарби, що належали Художнику Савченко, який на
декілька днів виїхав з Будинку творчості. Дізнавшись, що на картину пішли
його полотно та фарби він вимагав передати йому картину Маляренко. При
цьому він пояснив, що картина особливо удалась завдяки його фарбам які він
привіз з Італії (були створені за рецептами стародавніх майстрів). Працю
Маляренко з написання картини Савченко згоден оплатити.
Маляренко з цим не погодився та запропонував оплатити вартість
полотна та фарб. Використання чужого полотна та фарб він пояснив тим, що
приїхав у Будинок відпочинку «з порожніми руками». Однак побачив гарний
зимовий пейзаж, він відчув творче натхнення і не утримався від спокуси
намалювати картину. Оскільки Маляренко і Савченко домовитися не змогли,
вони звернулися до суду.
Дайте відповідь на запитання:
1. Яке рішення повинен винести суд? Обґрунтуйте свою точку
зору використовуючи ЦКУ.
Задача № 18
Водій маршрутного таксі після закінчення зміни знайшов у салоні
сумку у якій був ноутбук. Знахідку він передав у відділок поліції. Через 6
місяців він дізнався що власника ноутбука не знайдено. Водій став вимагати
визнати його право власності на знахідку.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має він право на знахідку? Аргументуй, з посиланнями на
статті ЦКУ.

Задача № 19
Перехожий Катаєв знайшов у парку новий планшет SONY. Знахідку
він приніс до міліції. У міліцейському відділені вже знаходився власник
планшету. Катаєв став вимагати від власника винагороду за знайдену річ.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи правомірні вимоги Катаєва, обґрунтуй, з посиланнями на
статті ЦКУ.
Задача № 20
Архітектор Луценко подав заяву на участь у конкурсі на створення
кращого проекту будівлі оперного театру у місті Харків. У визначений строк
він надав свій проект, але конкурс не був проведений.
Архітектор вимагає:
1) повернення його проекту;
2) відшкодування витрат понесених ним для підготовки до конкурсу.
Організатори не погодились з вимогами Луценко.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має архітектор Луценко право на таке відшкодування,
враховуючи що винагорода (сума премії) не була визначена.
Прокоментуй з посиланнями на статті ЦКУ.
Задача № 21
Іван Малишев мав земельну ділянку та попросив свого друга Василя
допомогти викопати колодязь. Василь викопав яму на пів метра у глибину та
знайшов залізну коробку. Друзі відкрили коробку та побачили монети.
Василь наполягав, що монети належать йому бо це він знайшов, а Іван не
погоджувався кажучи, що земля належить йому, отже і все що в ній знайдено
його. Виникла суперечка.
Дайте відповідь на запитання:
1. Кому належить скарб та чому? Аргументуйте відповідь
посиланнями з ЦКУ.
Задача № 22
Пенсіонерка Анічкова знайшла на вулиці собаку породи Чихуахуа, без
повідка та ошийника. Наступного дня вона звернулась до поліції з заявою
про знахідку. Собаку вона залишила у себе, доки не знайдеться хазяїн
тварини. На протязі 4 місяців вона піклувалась про тварину (годувала,

вигулювала, дала ім’я, ветеринарна допомога і т.п.) та вирішила, що собака
вже її домашня тварина.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має право власності пенсіонерка Анічкова на знайдену
собаку? Аргументуйте відповідь посиланнями з ЦКУ.
ЦКУ Книга ІV Право інтелектуальної власності
Задача № 23
Суб’єкт підприємницької діяльності Корольов уклав трудовий договір
з Івановим. Згідно із зазначеним договором, Іванов розробляв інтегральну
мікросхему у відповідності до замовлення Корольова. По завершенню роботи
та досягненню бажаного результату Іванов претендував на визнання його
автором розробленої мікросхеми. Корольов заперечував проти такого ходу
подій.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має право Іванов бути визнаний автором? Дайте вашу
оцінку ситуації.
2. Чи може Корольов бути визнаний автором інтегральної
мікросхеми?
Задача № 24
При підготовці наукової статті гр. Корольовим були використані
окремі частини наукової роботи Волошина без здійснення відповідних
посилань на джерела.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має право та підстави Волошин на звернення до суду?
2. Зобов’язання якого характеру виникли в даному випадку?
Задача № 25
Фізична особа підприємець Козлов звернувся з позовом на
підприємство «Арієль». У позові позивач зазначив, що підприємство
«Арієль» виготовляє трубопровід з електрообігрівом, але у Козлова є патент
на винахід трубопроводу з електрообігрівом саме цієї конструкції.
Адміністрація підприємства «Арієль» підтвердила, що виготовляє
трубопровід конструкції що визначена у патенті, але вважають, що строк дії
патенту вже вичерпаний, минуло 5 років з дати державної реєстрації, саме
тому вони виготовляють цей винахід без його згоди.

Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має підприємство «Арієль» виготовляти трубопровід з
електрообігрівом без згоди Козлова?
2. Яке рішення прийме суд?
ЦКУ Книга V Зобов’язальне право
Задача № 26
5.01 20013р Давидов за договором позики передав Орлаву 3000 грн.
строком на 6 місяців. Договір був укладений в усній формі.
Після нагадування Орлов 6.07.2015р. переказав Давидову поштою в
погашення боргу 1000грн., вказавши в талоні переказного бланка : «Іншу
суму 2000грн. вишлю через 2 місяці».
10.06.2018р. Давидов пред’явив позов про стягнення не повернутої
суми боргу.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи дійсна така угода та в якому випадку ця угода може
стати дійсною?
2. Як розрахувати строк позовної давності у цьому випадку?
3. Які докази повинен показати Давидов у суді?
Задача № 27
20.08.2008р. Ларін за договором позики передав Николаїву 8000 грн.
строком на 6 місяців. Договір був укладений в усній формі.
Після нагадування Николаїв 30.03.2009р. переказав Ларіну поштою в
погашення боргу 1000грн., вказавши у письмі,що іншу суму 7000грн. вишлю
через 3 місяці.
28.05.2011р. Ларін пред’явив позов про стягнення не повернутої суми
боргу.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи дійсна така угода та в якому випадку ця угода може
стати дійсною?
2. Як розрахувати строк позовної давності у цьому випадку?
3. Які докази повинен показати Ларін у суді?
Задача № 28
У магазині одночасно до вішаків з одягом підійшли Лісова та Кузіна.
Лісова почала розглядати сукню, Кузіна запитала у продавця вартість сукні
та сплатила за сукню у касі магазина, після чого попросила продавця

упакувати сукню. Але Лісова стверджувала, що перша знайшла цю сукню,
вона їй дуже подобається і вона теж хоче придбати, але це остання.
Дайте відповідь на запитання:
1. З якого часу роздрібний договір купівлі – продажу є дійсним
та коли настає момент переходу права власності на придбану
річ?
2. Кому з покупців повинна бути передана сукня?
Задача № 29
Комунальне підприємство "Київтрансремонт" (в подальшому викладі
іменується як покупець) 17 березня 2002 року звернулося з листом за
підписом директора
і головного бухгалтера підприємства до
Білоцерківського шинного заводу "Россава" (в подальшому іменується як
продавець) про відпуск протягом трьох місяців рівними партіями 900 шт.
шин для вантажних автомобілів за ціною 1117 грн. за штуку. В листі
зазначалось, що прийняття товару мало відбуватись зі складу продавця,
оплата мала здійснюватись протягом трьох днів від передання товару. На
таких умовах продавець передав покупцеві в день подання листа 300 штук
шин.
При зверненні покупця за наступною партією шип продавець зажадав
плати за товар в розмірі 1153 грн. за одну штуку, оскільки змінилась
показники, що впливають на собівартість товару. (зросли тарифи на
електроенергію та комунальні послуги).
Покупець відмовився від прийняття шин за підвищеною ціною і
звернувся з претензією до продавця з вимогою передати решту товару за
ціною, обумовленою в зазначеному листі, тобто виконати договір на умовах,
прийнятих продавцем.
Продавець відмовився задовольнити претензійні вимоги покупця,
мотивуючи свою відмову тим, що договір не був укладений.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи обґрунтована в правому аспекті вимога продавця?
2. Чи був у даному випадку укладений договір? Якщо має місце
договір, то яка його видова характеристика?
3. Якими нормами права мали керуватися учасники даних
відносин?
Задача № 30
Працююча пенсіонерка Довгань хотіла взяти у кредит гроші на ремонт
дачі. Співробітник банку згодився, але за умови оформлення поруки
(поручительства). Стати поручителем згодилась онука пенсіонерки.

На протязі року Довгань належним чином виконувала свої обов’язки
перед банком але тяжко захворіла і не мала змоги більше працювати, і
сплачувати кредит відмовилась.
Дайте відповідь на запитання:
1. Хто несе матеріальну відповідальність у даному випадку?
Обґрунтуй, з посиланнями на статті ЦКУ.
Задача № 31
Громадянка Стоянова подарувала (склала договір дарування) своїй
онуці Олені старовинний чайний сервіз фірми Фаберже, за умови, що вона
буде зберігати його шафі під склом, не буди використовувати за
призначенням та передасть своїм нащадкам у спадок, як пам'ять.
Але Олена не звернула уваги на заборону бабусі та користувалась
сервізом на вечірках. Дізнавшись про це, гр. Стоянова почала вимагати
повернення сервізу, хвилюючись за цілісність сімейної реліквії, але Олена
заперечувала бо вважала, що дарунком вона може розпоряджатися, як їй
заманеться. Через три місяці після укладання договору дарування, гр.
Стоянова звернулась до суду для розірвання договору дарування.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи має право бабуся забрати в онуки подарунок?
2. Яке рішення прийме суд?
3. Який строк позивної давності застосовується для розірвання
договору дарування?
Задача № 32
Громадянин Марченко заказав через мережу Інтернет запчастину для
принтера та зробив 100 % передплату. Доставку виконувала компанія «Нова
пошта». У визначений термін Марченко товар не отримав, у компанії –
перевізнику пояснили, що заказ загубився та просять зачекати. На протязі 3
місяців Марченко вимагав отримання товару. На 4 місяці очікування, він
звернувся до представників компанії з вимогою про повернення вартості
загубленого товару та пригрозив, що звернеться до суду. Співробітник
компанії перевізника відповів, що Марченко прострочив строк позивної
давності у 3 місяці, який застосовується у зв’язку з перевезенням пошти.
Дайте відповідь на запитання:
1. Чи прийме суд позов громадянина Марченко?
2. Який строк позивної давності у даному випадку
застосовується?
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