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                                                      В С Т У П

            
                   Методичні рекомендації  з дисципліни “Цивільне право” (особлива частина) написані для студентів ІІ, ІІІ курсів юридичного факультету. Вони покликані ознайомити студентів із примірним навчальним планом та програмою даного курсу. Методичні рекомендації розроблені відповідно до пандектної системи викладення матеріалу в більшості наявних підручників.
                  Навчальним планом на вивчення  особливої частини цивільного права відводиться  218 годин, з яких лекційних - 138 годин, семінарських  - 56 годин, для самостійної роботи - 52 години.
                   Плани семінарських занять особливої  частини курсу вміщують 11 основних тем з розробленими питаннями, переліком  рекомендованих актів і  літератури, контрольних питань для перевірки засвоєння матеріалу кожної теми. 
                   Тематика самостійних робіт нараховує 14 тем і складається з чітко окреслених питань, списку рекомендованих нормативних актів і літератури,  а також з орієнтовних питань для самоконтролю. 
                   До посібника внесено також тематику та загальні методичні рекомендації до написання студентами курсових робіт з предмету “Цивільне право” (особлива частина), а також питання для  самостійної  роботи  та  підсумкового контролю. 
                   Завдання методичних рекомендацій - зоорієнтувати студентів на творче  самостійне вивчення матеріалу курсу, підсумком якого повинно бути повне і грунтовне оволодіння загальнотеоретичними і практичними знаннями, передбаченими навчальною програмою з “Цивільного права”.





















                                      ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   КУРСУ

                  		     “Ц И В І Л  Ь Н Е  П Р А В О”

                 		                     (ОСОБЛИВА  ЧАСТИНА)

№п\п                                  НАЗВА  ТЕМИ                                                  КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
							       Всього   Лекції  Семінари    Самостійна  робота	

1. 	Зобов”язальне право і зобов”язання    18        10           4                4	

2. 	Цивільно-правовий договір                                        12                8           2                   2

3.  Договори купівлі-продажу, міни, дарування            12                8           2                   2

4.  Поставка. Постачання енергією та газом                    8                6            -                  2

5.  Договори на реалізацію сільськогосподарської
     продукції                                                                              5                4            -                  1

6.  Майновий  найм. Оренда. Прокат. Безоплатне
     користування  майном                                                       8                4           2                  2

7.   Найм  жилого  приміщення                                           10                8           -                   2
				
8.   Договір  підряду                                                                  6                4           -                   2 

9.   Договори  підряду в капітальному будівництві           5                4           -                   1

10.  Транспортні  договори                                                       8                6           -                   2

11.  Кредитно-розрахункові  відносини                               10                6           2                  2     

12.  Зобов”язання  по  страхуванню.                                     10                6           2                  2

13.  Договори про надання юридичних і фактичних          8                 4           2                 2
        послуг (доручення, комісія, схов, охорона об”єк-
        тів).                                           

14.  Спільна  діяльність                                                            6                 4           -                  2

15.  Зобов”язання, що виникають з публічного                   4                 2           -                  2
        обіцяння  винагороди
 
16.  Зобов”язання, що виникають внаслідок                       28              20           4                 4
        заподіяння  шкоди


17.  Зобов”язання, що виникають внаслідок 
         рятування колективного і державного майна               4                2            -                 2


18.  Зобов”язання, що виникають з безпідставного               4               2             -                2
        придбання або збереження майна


19.  Цивільно-правове регулювання відносин,                       4               2             -                2
        пов”язаних з творчою  діяльністю

20.  Авторське  право  і  суміжні  права.                                 16               8             4               4
        Авторські  договори.

21.  Право на винаходи, корисні моделі, промислові             6               4             -                2
        зразки

22.  Право на знаки для товарів і послуг. Право на                6               4            -                 2
        секрети  виробництва

23.  Право  на селекційні досягнення, раціоналізатор-           8               6            -                 2
        ську пропозицію, науково-технічну інформацію,
        індивідуалізацію  підприємства

24.  Спадкове  право                                                                    12               6            4                2


                                           Разом                                                  218              138        28              52








                  

































            П Р О Г Р А М А   К У Р С У     “Ц И В І Л Ь Н Е    П Р А В О”
                                                     (ОСОБЛИВА  ЧАСТИНА)
                                            

            		                               РОЗДІЛ   I

             З О Б О В “Я З А Л Ь Н Е   П Р А ВО.   З А Г А Л Ь Н І    П О Л О Ж Е Н Н Я

                 ТЕМА  1.    ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ  ПРАВО  І   ЗОБОВ’ЯЗАННЯ                                                                                         
          
                   Поняття зобов”язання. Суб”єкти, об”єкти і зміст зобов”язання. Економічна функція  зобов”язання. Відмінність зобов”язальних правовідносин власності та особистих  немайнових правовідносин. Санкції зобов”язання.

                   Система зобов”язань. Договірні та позадоговірні зобов”язання. Грошові зобов”язання.  Значення зобов”язань в цивільному обороті в умовах переходу до ринкової економіки.

                   Підстави виникнення зобов”язань. Угоди, договори,  адміністративні акти, заподіяння  шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх   підстав.

   
                        ТЕМА  2.  СУБ”ЄКТИ  ЗОБОВ”ЯЗАНЬ

                   Сторони в зобов”язанні. Множинність осіб у зобов”язанні. Часткові, субсидіарні і солідарні зобов”язання. Поняття регресного зобов”язання. Зобов”язання на користь третьої особи. Зобов”язання, які пов”язані з особою боржника або кредитора. Заміна сторін в зобов”язанні. Уступка вимоги (цесія), перевід  боргу (делегація).
     
   
                       ТЕМА  3.  ПРИПИНЕННЯ  ЗОБОВ”ЯЗАНЬ

                   Способи припинення зобов”язань. Виконання зобов”язань. Збіг боржника і кредитора в  одній особі. Угода сторін. Зміна плану. Неможливість виконання зобов”язання. Припинення зобов”язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи.


                     ТЕМА  4.  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ  ДОГОВІР

                   Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. Договір як юридичний факт  і засіб регулювання відносин його учасників. Договір і угода, їх відмінність. Система цивільно-правових  договорів. Договори  односторонні,  дво і багатосторонні,  попередні і основні, оплатні і безоплатні, консенсуальні і реальні.Однооб”єктні, альтернативні і факультативні договори. Договір на користь третьої особи. Засновницький договір. Комплексний (змішаний) договір. Господарський договір. Біржові угоди.

                   Зміст договору. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови договору. Зміна умов договору в період його дії. Типові (взірцеві) договори. Публічний договір. Договір про приєднання. Тлумачення договору. Порядок укладення, продовження, зміни і розірвання договору. Оферта, акцепт та можливість їх відкликання. Переддоговірні контакти. Протокол розбіжностей. Переддоговірні спори. Правила укладення біржових угод. Укладення договорів на аукціоні.          


   

       
                                                   О К Р Е М І   В И Д И   З О Б О В “ Я З А Н Ь  

                             ТЕМА 5. ДОГОВОРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, МІНИ, ДАРУВАННЯ.

                   Поняття і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору. Права і обов”язки продавця і покупця. Момент виникнення права власності (права повного господарського відання чи права оперативного управління) у покупця. Ризик випадкової загибелі проданого майна.
                   Виконання договору купівлі-продажу і правові наслідки неналежного його виконання  (невиконання). Відповідальність продавця за недоліки проданої речі. Відповідальність продавця  за  відсудження речі у покупця. 
                   
                    Особливості укладання договорів купівлі-продажу у роздрібній торгівлі, у зовнішньоторговельному обігу, на біржах, аукціонах. Купівля-продаж майна державних підприємств у порядку приватизації. Форвардні, ф”ючерські та опціонні  операції (угоди). Особливості   купівлі-продажу  житлових будинків, квартир (викуп квартир), дач, гаражів, автомобілів. Купівля-продаж  цінних  паперів.

                   Договір міни (бартер).

                   Договір  дарування.


                   ТЕМА  6.  ПОСТАВКА.  ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЄЮ  ТА  ГАЗОМ

                   Поняття договору поставки. (Визначення, загальна характеристика договору). Строки  і предмет договору поставки. Організація господарських зв”язків з поставкою. Порядок і способи  укладення договорів поставки. 
                   Зміст договору поставки (істотні та інші умови договору поставки). Права і обов”язки  сторін. Виконання договору поставки, порядок приймання  товарів по кількості і якості. Оплата  товару.
                   Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов”язань за договором поставки (підстави відповідальності, її обсяг). Відповідальність за порушення окремих умов  договору поставки ( за прострочення поставки або недопоставку, відхилення виготовлювача від вимог щодо якості продукції, поставку некомплектної продукції). Відповідальність покупця.

                   Договори на постачання енергією та газом.


                       ТЕМА  7.  ДОГОВОРИ  НА  РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
                                          ПРОДУКЦІЇ (КОНТРАКТАЦІЮ) 

                   Поняття та порядок укладання длговору на закупку сільськогосподарської продукції.  Строни і  предмет договору. Зміст і виконання договору контрактації. Відповідальність сторін за  порушення договору контрактації. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської продукції.

                     ТЕМА 8. МАЙНОВИЙ НАЙМ.ПРОКАТ.БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ 
                                      МАЙНОМ
                   Поняття договору майнового найму. Сторони і об”єкт договору. Форма і строки договору. Права і обов”язки сторін. Піднайм. Збереження сили договору майнового найму при переході майна до іншого власника.
                   Поняття договору оренди. Сторони і об”єкт договору оренди. Порядок укладання договору. Зміст договору оренди. Права і обов”язки сторін. Правовий режим поліпшень найнятого майна, здійснених орендатором. Правові наслідки невиконання сторонами своїх договірних зобов”язань. Припинення договору орнди. Випадки дострокового розірвання договору. Форми здійснення орендарем підприємницької діяльності.
                   Особливості оренди майна, використовуваного для виробничої діяльності. Договір лізингу.
                   Правове регулювання побутового прокату.
                    
                   Договір про безоплатне користування майном.


                   ТЕМА  9.  НАЙМ  ЖИТЛОВОГО  ПРИМІЩЕННЯ

                   Житловий фонд України та порядок надання житлових  приміщень.

                   Поняття , зміст та предмет договору найму житлового приміщення. Права і обов”язки наймача та членів його сім”ї. Збереження права користування  житловим   приміщенням за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім”ї. Право на обмін житлового  приміщення.
         
                   Піднайм житлового приміщення. Права і обов”язки піднаймача. Тимчасові жильці.  Надання громадянам житла у зв”язку з капітальним ремонтом.

                   Зміна умов договору найму житлового приміщення.

                   Підстави припинення договору найму житлового приміщення. Підстави виселення у судовому порядку з наданням іншого житлового приміщення. Підстави виселення у судовому  порядку без надання іншого житлового приміщення. Виселення в адміністративному порядку.

                   Особливості договору найму житлового приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативах, а також в будинках, належних на праві власності громадянам. 


                   ТЕМА  10.  ДОГОВІР  ПІДРЯДУ

                   Поняття і значення договору підряду. Види договору підряду.  Відмежування підряду від суміжних договорів. Сторони в договорі підряду. Предмет договору. Ціна. Строк виконання договору.

                   Права і обов”язки сторін. Організація роботи підрядчиком і його ризик. Права замовника під час виконання робіт.

                   Виконання договору підряду. Відповідальність сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду. Припинення договору. Випадки і умови розірвання договору замовником.

                   Особливості правового регулювання відносин по наданню громадянам побутових послуг і замовлень.

              
              ТЕМА 11. ДОГОВОРИ ПІДРЯДУ  В КАПІТАЛЬНОМУ  БУДІВНИЦТВІ.

                   Поняття капітального будівництва і способи його здійснення. Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв”язків.

                   Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.

                   Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт. Поняття і предмет договору. Строки в договорі. Порядок укладання договору. Зміст договору. Права і обов”язки сторін. Відповідальність замовника і підрядчика.

                   Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду. Поняття і предмет договору. Сторони в договорі. Порядок  укладення  договору. Зміст договору. Права  і  обов”язки замовника. Права і обов”язки генерального підрядчика. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів.


                   ТЕМА  12.  ТРАНСПОРТНІ  ДОГОВОРИ

                   Види перевезень та їх правове регулювання. Поняття і система договорів перевезення.

                   Предмет, сторони і форма договорів перевезення. Правове становище вантажоодержувача.
                  
                   Права і обов”язки сторін.

                   Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів. Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за порушення умов договору перевезення вантажів (загальні положення). Особливості окремих видів перевезення вантажів залізничним, повітряним, автомобільним, морським, водним транспортом.

                   Договір буксирування. Договори на експлуатацію під”їздних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди. Договір перевезення пасажира та багажу.

                   Претензії та позови при перевезеннях.

                   Договори експедиції.


                   ТЕМА  13.  КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ  ВІДНОСИНИ

                   Поняття кредитної системи України. Банки та правова основа  їх діяльності. Банківські операції (кредитно-розрахункове та касове обслуговування). Банківські рахунки та субрахунки.

                   Правове регулювання кредитних відносин (банківської позички). Принципи кредитування. Поняття кредитного договору. Види банківського кредиту. Забезпечення кредитів. Кредитні санкції банку.

                   Організація ощадної справи в Україні. Банківські позички надавані громадянам. Грошові вклади громадян у кредитних установах. Розпорядження вкладами. Права неповнолітніх по вкладах.

                   Правове регулювання розрахункових відносин. Банківський вклад. Договір банківського рахунку. Факторинговий договір.

                   Готівкові розрахунки. Ліміт залишку готівки в касі та норми витрачання грошей з виручки. Порядок розпорядження коштами, що зберігаються на рахунках юридичних осіб.

                   Правові форми безготівкових розрахунків. Розрахунки за платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами.

                   Вексель і його види. Індосамент. Акцепт векселя. Аваль (вексельне поручительство). Врахування (дисконт) векселів. Видача позичок до запитання під забезпечення векселів.


                    ТЕМА  14. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ  ПО  СТРАХУВАННЮ

                   Соціально-економічна суть страхування, його правове регулювання та функції. 

                   Види страхування. Правила страхування. Організаційно-правові форми діяльності страховиків та їх об”єднань. Правові основи діяльності органів,  уповноважених здійснювати державний нагляд за страховою справою.

                   Страхове зобов”язання. Поняття договору страхування. Перестрахування. Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат). Сторони в договорі, їх права та обов”язки. Треті особи, на користь яких виникло  страхове зобов”язання. Підстави  для  припинення  дії договору страхування. Випадки дострокового припинення.

                   Об”єкти страхування. Страховий ризик (подія). Страховий платіж (внесок, премія). Страховий тариф. Страхова оцінка. Розмір страхової суми. Порядок виплати страхового відшкодування.

                   Зобов”язання по добровільному страхуванню.

                   Зобов”язання по обов”язковому страхуванню.

                   Окремі види договорів добровільного майнового страхування :домашнього майна, громадян, транспортних засобів, вантажів, ризику непогашення кредитів і відповідальності позичальників за непогашення кредитів та ін.

                   Окремі види договорів особистого страхування:  змішаного страхування, страхування дітей, до шлюбу (весільне), вихованців дитячих інтернатних установ, від нещасних випадків, страхування робітників і службовців за рахунок організацій.


                   ТЕМА  15.  ДОГОВОРИ  ПРО  НАДАННЯ  ЮРИДИЧНИХ  І  ФАКТИЧНИХ
  ПОСЛУГ. (ДОРУЧЕННЯ,  КОМІСІЯ,  СХОВ, ОХОРОНА   ОБ”ЄКТІВ)

                   Поняття та види послуг.

                   Поняття договору доручення (представництва). Форма договору. Предмет договору. Сторони в договорі доручення. Права і обов”язки сторін. Припинення договору. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення.

                   Правове регулювання брокерської діяльності.

                   Поняття договору комісії. Предмет договору. Форма договору. Строки в договорі комісії. Права та обов”язки сторін. Відповідальність комісіонера. Припинення договору комісії. Види договору комісії.
                   Поняття та види договору схову. Форма договору схову. Предмет і  об”єкти договору. Сторони в договорі схову. Права і обов”язки, що виникають з договору схову. Відповідальність охоронця за збереження майна, втрату, нестачу, пошкодження. Відповідальність поклажодавця.

                   Поняття договору  про охорону об”єктів. Форма  договору. Предмет і об”єкти договору. Сторони в договорі охорони. Особливий порядок укладення договору. Права і обов”язки сторін. Припинення договору. Розірвання договору з ініціативи власника. Відповідальність охорони за неналежне виконання договірних зобов”язань. Відповідальність власника.


                   ТЕМА  16.  СПІЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

                   Поняття та основні види зобов”язань за спільною діяльністю. Договори про спільну діяльність (просте товариство). Поняття і юридична характеристика договорів. Різновиди договорів про спільну діяльність. Зміст договорів. Внески учасників. Порядок ведення спільних справ і покриття витрат. Припинення договорів про спільну діяльність. Правовий режим спільного майна.

                   Установчі договори. Поняття установчих договорів, їх особливість і специфіка. Різновиди і зміст установчих договорів. Строки внесення вкладів. Обсяг прав та обов”язків учасників. Правовий режим майна власників. Припинення дії установчого договору.


                   ТЕМА  17.  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ,  ЩО  ВИНИКАЮТЬ  З ПУБЛІЧНОГО ОБІЦЯННЯ ВИНАГОРОДИ  (ОГОЛОШЕННЯ  КОНКУРСУ)

                   Поняття і учасники зазначених зобов”язальних відносин. Предмет конкурсу. Оголошення про конкурс. Зміна умов конкурсу. Подання робіт на конкурс та їх оцінка. Правовий режим використання конкурсних робіт. Припинення правовідносин за конкурсом.




                         				 РОЗДІЛ   III


                                          П О З А Д О Г О В І Р Н І   З О Б О В “ Я З А Н Н Я


                   ТЕМА 18.  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ,  ЩО  ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК  ЗАПОДІЯННЯ  
                                       ШКОДИ

                   Поняття позадоговірних зобов”язань та їх види. Деліктне зобов”язання. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції. Загальні підстави деліктної відповідальності (генеральний делікт).Елементи складу цивільного правопорушення. Поняття майнової і моральної шкоди. Протиправність поведінки. Випадки правомірного заподіяння шкоди. Поняття причинного зв”язку. Вина та її форми у деліктному зобов”язанні. Обставини, що виключають протиправність діяння заподіювача шкоди.
                   Окремі види зобов”язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями  державних і громадських організацій, а також  службових осіб. Відповідальність за  шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищенної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. Особливості відшкодування шкоди при ушкод - женні здоров”я і заподіянні смерті громадянинові. Відповідальність за ушкодження здоров”я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я неповнолітнього, який не досяг п”ятнадцяти років.

                   Зміна розміру відшкодування шкоди.

                   Врахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду.

                   Право регресу до винної особи. Регресні вимоги та їх види.
    

                 ТЕМА  19. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ,  ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК  РЯТУВАННЯ  КОЛЕКТИВНОГО  І ДЕРЖАВНОГО  МАЙНА

                   Поняття та суб”єкти зобов”язання. Об”єкт зобов”язання. Зміст зобов”язання. Порядок відшкодування шкоди. Підстави виникнення зобов”язань, пов”язаних з рятуванням колективного і державного майна. Обсяг шкоди і порядок її відшкодування.


                   ТЕМА  20.  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ,  ЩО  ВИНИКАЮТЬ  З БЕЗПІДСТАВНОГО                 ПРИДБАННЯ АБО  ЗБЕРЕЖЕННЯ  МАЙНА

                   Особливі юридичні факти, що породжують даний вид позадоговірних зобов”язань. Предмет зобов”язань. Учасники зобов”язань. Повернення майна потерпілому. Стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави.


                           				РОЗДІЛ   IY
 
                              П Р А В О    І Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н О Ї      В Л А С Н О С Т І     


                   ТЕМА  21.  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ   ВІДНОСИН, ПОВ”ЯЗАНИХ  
                                        З ТВОРЧОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

                   Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Види творчості. Групи цивільно-правової охорони результатів творчої діяльності. Спільне і відмінне в цивільно-правовому регулюванні авторського права і права  промислової власності (патентного права).


                                                                    ПІДРОЗДІЛ  1

                              А В Т О Р С Ь К Е    П Р А В О   І   С У М І Ж Н І  П Р А В А

 

                  ТЕМА   22.  АВТОРСЬКЕ  ПРАВО

                   Поняття і джерела авторського права. Міжнародні конвенції по авторському праву. Авторське право України в умовах ринкової економіки.

                   Об”єкти авторського права. Суб”єкти авторських відносин. Первісне і похідне авторське право. Види співавторства. Поняття співробітництва.

                   Суб”єктивне авторське право, його зміст і межі. Особисті (немайнові) права автора. Право на обнародування твору. Майнові права автора чи іншої особи, що має авторське право. Право на авторську винагороду. Службовий твір та його правовий статус. Строк дії авторського права. Правопреємство в авторському праві.
                


                         ТЕМА  23.  СУМІЖНІ  ПРАВА

                   Поняття  суміжних прав. Об”єкти та суб”єкти суміжних прав. Суб”єктивні суміжні 

права, їх зміст і межі. Права виконавців та виробників фонограм. Строки охорони суміжних прав.


                   ТЕМА  24.  АВТОРСЬКІ  ДОГОВОРИ

                   Поняття авторського договору. Суб”єкти та об”єкти авторських договорів. Строки  в авторських договорах. Обов”язки автора твору та організації, яка використовує твір. Типи та види авторських договорів.
 

                   ТЕМА  25.  ЗАХИСТ  АВТОРСЬКИХ  І  СУМІЖНИХ   ПРАВ

                   Цивільно-правові засоби захисту особистих та майнових прав автора. Органи, що здійснюють захист. Підстави порушення авторського права і суміжних прав. Цивільно-правові санкції.

                                                           ПІДРОЗДІЛ  2
 
                     П Р А В О   П Р О М И С Л О В О Ї    В Л А С Н О С Т І

                   Поняття промислової власності і винахідництва. Основні джерела законодавства України про промислову власність.


                   ТЕМА  26.  ПРАВО  НА  ВИНАХОДИ,  КОРИСНІ   МОДЕЛІ,  ПРОМИСЛОВІ   
                                        ЗРАЗКИ

                   Поняття винаходу, корисної моделі та промислового зразку. Умови патентоспроможності. Суб”єкти вказаних прав. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Поняття патенту та строк його дії.

                   Особисті (немайнові) та майнові права суб”єктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Захист прав.


                   ТЕМА  27.  ПРАВО  НА  ЗНАКИ  ДЛЯ  ТОВАРІВ  І   ПОСЛУГ

                   Поняття та види знаків для товарів і послуг. Оформлення прав на знаки для товарів і послуг. Права і обов”язки, що виникають із свідоцтва. Захист прав на знаки для товарів і послуг.


                ТЕМА  28.  ПРАВО  НА  СЕКРЕТИ  ВИРОБНИЦТВА    (НОУ-ХАУ)

                   Поняття секрету виробництва. Умови для правової охорони. Права і обов”язки володільця. Строк дії права на секрет виробництва (ноу-хау). Порушення вказаних прав та їх цивільно-правовий захист.






                   ТЕМА  29.  ПРАВО  НА  СЕЛЕКЦІЙНІ  ДОСЯГНЕННЯ

                   Поняття, пов”язані з правовою охороною сортів рослин. Об”єкт правової охорони. Суб”єкт правовідносин, що виникають у процесі  створення і використання сорту рослин. Одержання патенту на сорт та його використання.

                   Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва. Поняття тваринництва. Суб”єкти діяльності. Об”єкти права на  селекційне досягнення в галузі тваринництва.


                   ТЕМА  30.  ПРАВО  НА  РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ   ПРОПОЗИЦІЮ

                   Поняття раціоналізаторської пропозиції. Особисті (немайнові) і майнові права автора. Порядок визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання. Права і пільги раціоналізаторів.


                   ТЕМА  31.  ПРАВО  НА  НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ   ІНФОРМАЦІЮ

                   Поняття науково-технічної інформації. Поняття і зміст науково-технічної діяльності. Суб”єкти відносин, що виникають у процесі відтворення, використання і поширення науково-технічної  інформації.


                   ТЕМА  32.  ПРАВО  НА  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ   ПІДПРИЄМСТВА

                   Поняття місця походження товару. Порядок реєстрації і надання права користування найменуванням місця походження товару. Підстави для визнання реєстрації недійсною та припинення чинності свідоцтва. Способи захисту права на використання найменування місця походження товару.

                   Право на фірмове найменування (фірму) та його використання.

	
                 	              	                РОЗДІЛ  Y
 
                                                С П А Д К О В Е    П Р А В О

                   Поняття спадкування та спадкового права. Правові підстави спадкування. Відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Спадщина (спадкове майно, спадкова маса), її склад та об”єкти. Види спадкового наступництва.

                   Спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Держава як спадкоємець.Порядок закликання спадкоємців, за законом до спадкування. Спадкування за правом представлення. Розподіл майна померлого між спадкоємцями при спадкуванні за законом. Доля спадкоємців за законом у спадковому майні.

                   Спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту. Порядок складання заповітів. Коло спадкоємців за заповітом і змістом заповіту. Право на обов”язкову частку в спадщині. Позбавлення спадщини. Підпризначення спадкоємця. Заповідальний відказ. Покладання. Скасування та зміна заповіту. Виконання заповіту.
                 Порядок реалізації спадкових прав. Прийняття спадщини.Відмова від спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємців за  борги спадкодавця.

                     














                                                    П Л А Н И        
       
                 СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ  З  КУРСУ  “ЦИВІЛЬНЕ   
                                                    ПРАВО”
											  
                                      (ОСОБЛИВА  ЧАСТИНА)

                   ТЕМА 1. ЗОБОВ”ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО І ЗОБОВ”ЯЗАННЯ.
                                    СУБ”ЄКТИ ЗОБОВ”ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ
                                    ЗОБОВ”ЯЗАНЬ (4год.)
                                      
   						План

1. 	Поняття і система зобов”язального права.
2. 	Поняття, елементи та санкції зобов”язання.
3. 	Підстави виникнення зобов”язань.
4. 	Виконання зобов”язань.
5. 	Зобов”язально-правові способи забезпечення  виконання зобов”язань.
6. 	Речово-правові способи забезпечення виконання зобов”язань.
7. 	Відповідальність за порушення зобов”язань та їх припинення.

                                               Питання  для  поточного  контролю

1. 	Дайте визначення терміну “зобов”язання”.
2. 	Охарактеризуйте основні ознаки зобов”язань.
3. 	Визначте поняття  “зобов”язальне право”.
4. 	Дайте загальну характеристику системи зобов”язального права.
5. 	Чим договірні зобов”язання відрізняються від позадоговірних?
6. 	Назвіть елементи зобов”язань.
7. 	Чим зобов”язальні відносини відрізняються від відносин власності?
8. 	Якими бувають зобов”язання за їх змістом?
9. 	Охарактеризуйте підстави виникнення зобов”язання.
10. 	Приведіть приклад односторонніх, двосторонніх та багатосторонніх зобов”язань.
11. 	Коротко охарактеризуйте роль третіх осіб у зобов”язаннях.
12. 	У яких випадках має місце множинність осіб у зобов”язанні?
13. 	Яке зобов”язання називається частковим?
14. 	Наведіть приклад субсидіарного зобов”язання.
15. 	Коли виникають солідарні зобов”язання?
16. 	Порівняйте солідарний обов”язок боржників і солідарні вимоги кредиторів.
17. 	Дайте загальну характеристику регресного зобов”язання.
18. 	Розкажіть про уступку вимоги.
19. 	Що таке заміна боржника або переведення боргу?
20. 	Назвіть і охарактеризуйте окремі способи припинення зобов”язань.

                   Рекомендовані  нормативні акти  і  література
                           
1. 	Цивільний кодекс України// Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.4,21, 22, 28, 37, 43, 44, 82, 128, 151-223, 231, 234, 259, 269, 270, 329, 341, 347, 392, 415, 440-446,451,466,469-471,556.
2. 	Цивільний  кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.)-К.,1996.-Гл.45-50.-ст.547-657.
3. 	Житловий кодекс Української   РСР// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.61,64.
4. 	Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов”язань. Закон України від 22 січня 1997р. // Голос України.-1997.-14 січня. 
5. 	Про деякі питання уступки вимоги і переведення боргу. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 14 грудня 1993р.№01-6/1301 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.56-58.
6. 	Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання  грошових зобов”язань. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994р.№02-5/293 (із змінами, внесеними роз”ясненнями від 18.11.97 №02-5/445)// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.59-63.
7. 	Цивільне  право. Ч.2.-К.,1997.-Гл.1-3.-С.3-27.
8. 	Зобов”язальне  право.-К.,1998.-Гл.1, 3-6.-С.7-17, 43-130.
9. Юридичний словник-довідник. -К.,1996.-С.55, 89, 110, 202, 203, 208-210 ,223-225, 233, 265, 291, 311, 380, 383, 410, 444, 466, 480, 555-557, 587, 625(1,2), 660.
            
                   ТЕМА  2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР  (2год.).

                                                          План

1. 	Поняття, значення та функції договору в цивільному праві.
2. 	Система цивільно-правових договорів.
3. 	Зміст і тлумачення договору
4. 	Укладення, зміна і розірвання договору.
                 
                                        Питання  для  поточного  контролю

1. 	Дайте визначення поняття “угоди”.
2. 	Чим відрізняються між собою поняття “договір”  і  “угода”?
3. 	Доведіть на конкретних прикладах підвищення ролі договорів у процесі переходу України до  ринкової економіки.
4. 	Які загальні функції властиві цивільно-правовому договору?
5. 	Що складає систему цивільних договорів?
6. 	Назвіть і охарактеризуйте види договорів за ознакою розподілу прав і обов”язків між сторонами,   а також залежно від послідовності (етапності) досягнення цілей.
7. 	Розкрийте поняття: “договір на користь сторін”, “договір на користь третьої особи”.  Наведіть приклади.
8. 	Означте поняття “договірний тип” та “змінний договір”.
9. 	Виділіть групи цивільно-правових договорів в залежності від юридичних наслідків.
10. 	Назвіть істотні ознаки господарського договору.
11. 	Які існують види біржових угод?
12. 	Охарактеризуйте істотні, звичайні і випадкові умови договору. Наведіть приклади.
13. 	Яку роль відіграють у регулюванні певної сфери господарських відносин типові або   взірцеві   договори?
14. 	Чим різниться між собою “публічний договір” та “договір про приєднання”?
15. 	Роз”ясніть поняття  “буквальне тлумачення договору”. Чи існують у чинному цивільному законодавстві положення, які б визначали підходи до тлумачення договорів?
16. 	Опишіть загальний порядок укладення цивільно-правових договорів.
17. 	Охарактеризуйте основні риси  оферти і акцепту. Опишіть  конклюдентні   дії.
18. 	Розкажіть про переддоговірні контакти та роль протоколу розбіжностей у цьому процесі.
19. 	Який порядок укладення біржових угод?
20. 	Чим відрізняється укладення договорів на аукціоні від укладення договорів за конкурсом?
21. 	Означте поняття “зміна договору”, “розірвання договору” та  “продовження договору”.

                                                                    

                          Рекомендовані нормативні акти  і література

1. 	Цивільний  кодекс  України//  Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997. -Кн.2.-Гл.20-38.-ст.4, 41, 42, 44, 151, 153-160, 162, 265, 374. 
2. 	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.)-К.,1996.-Гл.51.-ст.658-669;Гл.52.-ст.670-685.
3. 	Арбітражний  процесуальний кодекс України// Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн. 1.-ст.10,11.
4. 	Про підприємництво (нова  редакція). Закон  України  від 16 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№3.-Ст.13.
5. 	Про товарну  біржу. Закон  України  від 10 грудня 1991р. // ВВР.-1992.-№10.-Ст.139.
6. 	Про оренду майна державних підприємств та організацій (нова редакція). Закон  України від 14 березня 1995р. // ВВР.-1995.-№15.-Ст.99. 
7. 	Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію).Закон  України від 6 березня 1992р. // ВВР.-1992.-№24.-Ст.350.
8. 	Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения.-М.,1997.-682с.
9. 	Цивільне  право.-Ч.2.-К.,1997.-Гл.4.-С.27-46.
10. 	Зобов”язальне  право.-К.,1998.-Гл.2.-С.18-42.
11. 	Юридичний  словник-довідник.-К.,1996.-С.46, 49, 74, 92, 101, 125, 157-172, 290, 293, 310, 311, 317-318,  320-321,  322-323, 367-368, 371, 378(1,2), 389,414-419, 420,433-436, 443, 446, 447-448, 468-469, 471-472, 490-491, 498, 516-518, 522, 565, 572, 573-574, 596-598,607-609, 611,616(1,2), 621-623, 631, 632(1,2),  646-647, 680-682.


                   ТЕМА  3. ДОГОВОРИ  КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ, МІНИ, 
                                     ДАРУВАННЯ (2год.)

                                                 План

1. 	Поняття і значення договору купівлі-продажу.
2. 	Строки в договорі купівлі-продажу.
3. 	Предмет договору.Ціна в договорі.Форма договору.
4. 	Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення.
5. 	Особливості окремих видів купівлі-продажу.
6. 	Договір міни.
7. 	Договір дарування.

     
                            Питання  для  поточного  контролю

1. 	Дайте визначення договору купівлі-продажу
2. 	Якими нормативними актами здійснюється правове регулювання відносин купівлі- продажу?
3. 	Назвіть різновиди договору купівлі-продажу та коротко охарактеризуйте їх.
4. 	Яке майно може становити предмет договору купівлі-продажу?
5. 	Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про захист прав споживачів”.

 
                   Рекомендовані  нормативні  акти  і  література

1. Цивільний кодекс України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.11-16, 42-47, 128, 145, 153, 171, 224-244, 394-402,    413, 415, 416, 418-422, 424, 568.
2. 	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.)-К.,1996.-Гл.53.-ст.686-742, 763, 764; Гл.54.-ст.765-783.
3. 	Цивільний  процесуальний кодекс України// Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.
4. 	Кодекс України про адміністративні правопорушення// Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.315.
5. 	Арбітражний  процесуальний  кодекс  України// Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.5-11.
6. 	Кодекс  законів  про  працю  України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.3.
7. 	Земельний  кодекс  України// Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.6, 18, 22, 30.
8. 	Декларація про  державний суверенітет України від 16 липня 1990р.// Відомості Верховної Ради Української РСР.-1990.-№31.-Ст.429.
9. 	Про економічну самостійність України. Закон  України  від 3 серпня 1990р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1990.-№34.-Ст.499. 
10. 	Про ціни і ціноутворення. Закон  України   від 3 грудня 1990р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1990.-№52.-Ст.650.
11. 	Про власність. Закон України  від 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№20.-Ст.249.
12. 	Про підприємства в Україні. Закон  України від 27 березня 1991р. // ВВР.-1991.-№24.-Ст.272.
13. 	Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України  від 16 квітня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№29.-Ст.377.
14. 	Про цінні папери і фондову біржу . Закон України  від 18 червня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№38.-Ст.508.
15. 	Про товарну біржу. Закон України  від 10 грудня 1991р. // ВВР.-1992.-№10.-Ст.139.
16. 	Про форми власності на землю.Закон України  від 30 січня 1992р.// ВВР.-1992.-№18.Ст.225.
17. 	Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизаію). Закон України від 6 березня 1992р. // ВВР.-1992.-№24.-Ст.350.
18. 	Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992р. // ВВР.-1992.-№30.-Ст.414.
19. 	Про банкрутство. Закон України  від 10 травня 1992р. // ВВР.-1992.-№31.-Ст.440.
20. 	Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України  від 19 червня 1992р. // ВВР.-1992.-№36.-Ст.524.
21. 	Про заставу. Закон України  від 2 жовтня 1992р. // ВВР.-1992.-№47.-Ст.642.
22. 	Про захист прав споживачів Закон України від 15 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№1.-Ст.1.
23. 	Про підприємництво (нова редакція). Закон  України  від 16 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№3.-Ст.13.
24. 	Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя  населення.Закон  України від 24 лютого 1994р. // ВВР.-1994.-№27.-Ст.218.
25. 	Про приватизацію майна державних підприємств (нова редакція). Закон України  від 19 лютого 1997р. // ВВР.-1997.-№17.-Ст.122.
26. 	Про оподаткування прибутку  підприємств. Закон  України від 22 травня 1997р. // ВВР.-1997.-№27.-Ст.181.
27. 	Про управління майном, що є   у загальнодержавній власності. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992р. №8/92 // ВВР.-1993.-№7.-Ст.52.
28. 	Про приватизацію земельних  ділянок. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992р.№15/92 // ВВР.-1993.-№10.
29. 	Про систему валютного регулювання   і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993р.№15/93 // ВВР.-1993.-№17.-Ст.184.
30. 	Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. Постанова  Верховної Ради України від 22 вересня 1995р. //ВВР.-1995.-№33.-Ст.257.
31. 	Про застосування Міжнародних правил  інтерпретації  комерційних термінів. Указ Президента України від 4 жовтня 1994р. № 567 /94 // Урядовий кур”єр.-1994.-6 жовтня.
32. 	Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні. Указ Президента України від 7 листопада 1994р. № 659/94  // Урядовий кур”єр.-1994.-1 грудня.
33. 	Про невідкладні заходи, щодо прискорення  земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва. Указ Президента України від 10 листопада 1994р. № 666/94  // Урядовий кур”єр.-1994.-15 листопада.
34. 	Про порядок паювання земель, переданих  у  колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям. Указ Президента України від 8 серпня 1995р. №720/95 // Урядовий кур”єр.-1995.-12 серпня.
35. 	Про Державну програму приватизації на 1998 рік. Указ Президента України від 21 січня 1998р. № 40/98 // Урядовий кур”єр.-1998.-5 лютого.
36. 	Перелік видів майна, що не можуть перебувати у власності громадян, громадських об”єднань,  міжнародних організацій та юридичних осіб інших  держав на території України. Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна. Постанова  Верховної Ради України від 17 червня 1992р. №2471-ХІІ // ВВР.-1992.-№35.-Ст.517 (із змінами і доповненнями від 22.04.93, 15.07.94, 24.01.95).
37. 	Про нові роздрібні ціни на товари  народного споживання і тарифи на послуги, що надаються населенню. Про соціальний  захист населення у зв”язку з реформою роздрібних цін. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1991р. №71// Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1991.-№3.-Ст.23.
38. 	Про регулювання цін. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992р.№715 (із  змінами  від 3 червня 1993р.)// Зібрання постанов  Уряду України.-1992.-№1-2.-Ст.26.
39. 	Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993р.№508 //Зібрання постанов Уряду України.-1993.-№11.-Ст.250.
40. 	Про ціноутворення в умовах   реформування економіки. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994р. №733 // Зібрання Постанов Уряду України.-1995.-№1.-Ст.18.
41. 	Про затвердження   Положення про продаж громадянам в особисту власність квартир у будинках державного  і громадського житлового фонду, їх утримання і ремонт. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 19 травня 1989р. №142// Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1989.-№5.-Ст.23 (втратила чинність).
42. 	Про порядок  заняття торговельною  діяльністю і правила торговельного обслуговування населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. №108// Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№5.-Ст.118.
43. 	Правила продажу продовольчих товарів. Наказ Міністерства зовнішніх   економічних зв”язків від 28 грудня 1994р. 
44. 	Правила продажу непродовольчих товарів. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв”язків від 27 травня 1996р.
45. 	Перелік сезонних товарів,  гарантійні терміни щодо яких обчислюються з початку відповідного сезону. Перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню). Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994р. №172// Зібрання Постанов Уряду України.-1994.-№7.-Ст.173.
46. 	Типові правила  обміну промислових товарів, куплених в роздрібній торгівельній мережі   державної і кооперативної торгівлі. Наказ Міністерства Торгівлі СРСР і Держстандарту СРСР від 1 лютого 1974р.
47. 	Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Наказ Міністерства  зовнішніх економічних зв”язків і торгівлі України від 5 жовтня 1995р.
48. 	Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів “Інкотермс” ( редакція  1990р.) //  Галицькі контракти.-1995.-№18.
49. 	Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980).
50. 	Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств (із  змінами і  доповненнями від 29.03.95р.). Наказ Фонду Державного майна України  №56 від  4 лютого 1993р. 
51. 	Про судову практику    в справах про визнання угод недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978р. №3 (із змінами, внесеними Постановою Пленуму   Верховного Суду України від 25 грудня 1992р. №13) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1993.-№6.-С.249-255.
52. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1996.-Гл.5.-С.47-95.
53. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.7-9.-С.133-187; Гл.13.-С.364-372.
54. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.39, 146, 159, 161, 185, 218, 293, 317-318, 323, 429,  565, 639, 640.
                  

                   ТЕМА  4.  МАЙНОВИЙ  НАЙМ. ОРЕНДА. ПРОКАТ. 
                                      БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ                                                               
                                       (2год.)            

                                       План

1. 	Майновий найм.
2. 	Оренда майна державних підприємств і організацій.
3. 	Прокат.
4. 	Безоплатне користування майном.

                                     Питання  для  поточного  контролю

1. 	Назвіть різновиди майнового найму.
2. 	Яке майно не може бути об”єктом договору майнового найму?
3. 	Охарактеризуйте обов”язки сторін по капітальному і поточному ремонту найнятого майна.
4. 	Розкрийте основні положення Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
5. 	Якими нормативними актами здійснюється правове регулювання лізингу?

                     Рекомендовані нормативні акти  і література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.130, 203, 208, 258-260, 262-267, 269-272.
2. 	Цивільний  кодекс України . Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.- Гл.57.-ст.804-866.
3. 	Земельний кодекс України //  Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.
4. 	Про підприємства в Україні. Закон України  від  від 27 березня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№24.-Ст.272.
5. 	Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається.  Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992р. №26/92 // Урядовий кур”єр.-1993.-14 січня.
6. 	Про підприємництво (нова редакція). Закон України від 16 грудня 1993р. // ВВР.-1993.-№3.-Ст.13.
7. 	Про оренду державного майна. Закон України  від   14 березня 1995р. // ВВР.-1995.-№15.-Ст.99.
8. 	Про приватизацію майна державних підприємств (нова редакція). Закон України  від 19 лютого 1997р. // ВВР.-1997.-№17.-Ст.122.
9. 	Про право власності на окремі види  майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992р.(із змінами і доповненнями від 22.04.93, 15.07.94. 21.01.95). // ВВР.-1992.-№35.-Ст.517.
10. 	Про деякі питання практики застосування Закону України  “Про оренду державного майна”. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 7 грудня 1995р. №02-5/874 (із змінами внесеними  роз”ясненням від 18.11.97. №02-5/445) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.82-88.
11. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.8.-С.125-140.
12. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.15.-С.383-409.
13. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.46, 49, 71, 162, 165, 293, 565.

                   ТЕМА  5: КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ  ВІДНОСИНИ   
                                     (2год.)
				
                                          План
                                                           
1. 	Поняття кредитної системи України.
2. 	Кредитні  правовідносини.
3. 	Організація ощадної справи в Україні.
4. 	Готівкові розрахунки.
5. 	Правові форми безготівкових розрахунків.

                           Питання  для  поточного  контролю

1. 	З яких елементів складається кредитна система України?
2. 	Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
3. 	Розкрийте поняття  “кредитні правовідносини”.
4. 	Перерахуйте види кредитів та основні принципи банківського кредитування.
5. 	Якими нормативними актами регулюються правові форми готівкових та безготівкових  розрахунків?

               Рекомендовані нормативні акти  і  література

1.	Цивільний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.33.-ст.380-385.
2.	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.69-72.-ст.1107-1169.
3.	Про банки і банківську діяльність. Закон України  від 20 березня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№25.-Ст.281.
4.	Про бюджетну систему України  (нова редакція).Закон України  від  29 червня 1995р. // ВВР.-1995.-№26.-Ст.195.
5.	Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР. Закон України  від 3 грудня 1996р. // ВВР.-1997.-№5.-Ст.32.
6.	Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні. Указ Президента України від 20 вересня 1993р. №377/93 // Урядовий кур”єр.-1993.-19 жовтня.
7.	Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху. Указ Президента України від 24 листопада 1994р.№698/94 // Урядовий кур”єр.-1994.-29 листопада.
8.	Інструкція Національног банку України №1. “З організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Постанова Правління НБУ  від 7 липня 1994р.
9.	Про порядок  ведення касових операцій в народному господарстві України.  Постанова Правління НБУ №21 від 2 лютого 1995р.
10.	Про тимчасове положення щодо встановлення ліміту залишку готівки в касі та норми витрачання грошей з виручки, строків і порядку здавання виручки  підприємствами, організаціями,  установами та колективними  сільськогосподарськими підприємствами. Постанова  Правління НБУ №21 від 2 лютого 1995р.
11.	Положення Національного банку України “Про кредитування”. Постанова Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995р.
12.	Інструкція Національного банку України №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському   обороті України”. Постанова  Правління НБУ №204 від  2 серпня 1996р.
13.	Інструкція Національного банку України №3 “Про відкриття банками рахунків у національній та  іноземній валюті.”  Постанова  Правління НБУ  №36 від 4 лютого 1998р.
14.	Інструкція Національного банку України “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”.  Постанова  Правління НБУ №141 від 14 квітня 1998р.
15.	Про деякі питання вирішення спорів , пов”язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів.  Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 6 жовтня 1994 №02-5/706 (із змінами, внесеними роз”ясненнями від 30.03.95 №02-5/220, 14.05.97 №02-5/165, 18.11.97 №02-5/445) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.63-70.
16.	 Банківська енциклопедія. Під ред.  А.М.Мороза.-К.,1993.-327с.
17.	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.13.-С.225-244.
18.	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.26.-С.647-691.
19.	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.28-30, 39, 172, 223-225, 310-311, 322, 428-429, 443-444, 526-527, 555-557, 559-600, 640, 660, 666.
                   
                  ТЕМА  6 :  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ  ПО  СТРАХУВАННЮ 
                                      (2год.)
         
        			План
                                       
1. 	Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання.
2. 	Страхове зобов”язання. Основні страхові поняття.
3. 	Зобов”язання по добровільному страхуванню.
4. 	Зобов”язання по обов”язковому страхуванню.
5. 	Окремі види договорів добровільного майнового страхування.
6. 	Окремі види договорів особистого страхування.
         
                                   Питання  для  поточного  контролю

1. 	На які види поділяється страхування залежно від об”єктів?
2. 	Які основні відмінності між добровільним і обов”язковим страхуванням?
3. 	Дайте загальну характеристику організаційно-правових форм діяльності страховиків та їх об”єднань.
4. 	Розкрийте правові основи діяльності органів, уповноважених здійснювати державний нагляд за  страховою справою.
5. 	Назвіть основні страхові поняття. Дайте їх визначення.
6. 	Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про страхування”.
7. 	Розкрийте зміст договору страхування.
8. 	Наведіть приклади зобов”язань по обов”язковому страхуванню.
9. 	Яке місце в страховій діяльності займають договори добровільного майнового страхування?  Чому?
10. 	Розкажіть про окремі види договорів особистого страхування.

                   Рекомендовані нормативні акти і література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.369-373.
2. 	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.65.-ст.1031-1057.
3. 	Кодекс торговельного мореплавства України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.242- 256.
4. 	Основи законодавства України про загальнообов”язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998р.// Урядовий кур”єр.-1998.-19 лютого.
5. 	Про дорожній рух. Закон України  від 30 червня 1993р. // ВВР.-1993.-№31.-Ст.338.
6. 	Про страхування. Закон України  від 7 березня 1996р. // ВВР.-1996.-№18.-Ст.78.
7. 	Про збір на обов”язкове державне пенсійне страхування. Закон України  від 26 червня 1996р. // ВВР.-1997.-№37.-Ст.237.
8. 	Про збір на обов”язкове соціальне страхування. Закон України  від 26 червня 1996р. // ВВР.-1996.-№37.-Ст.238.
9. 	Про затвердження Положення про обов”язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996р. №959 // Зібрання постанов Уряду України.-1996.-№16.-Ст.451.
10. 	Про порядок і умови проведення обов”язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Про затвердження Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996р. №1175. // Зібрання Постанов Уряду України.-1996.-№18.-Ст.510.
11. 	Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994р. №166 // Зібрання постанов Уряду України.-1994.-№7.-Ст.170.
12. 	Про затвердження порядку та умов обов”язкового державного страхування працівників державної лісової охорони. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1994р. №589 // Зібрання Постанов Уряду України.-1995.-№10.-Ст.260.
13. 	Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998р. №8.
14. 	Агеев Ш.Р., Катырин Н.М. Страхование : теория, практика и зарубежный опыт.-М.,1998.-
 376с.
15. 	Балабанов Н.Т., Степанов В.Н. Занимательное страхование.-М.,1998.-192с.
16. 	Журавлев Ю.М. Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию.-М.,
 1997.-179с.
17. 	Страховое дело. Под ред.проф. Рейтмана Л.Й.-М.,1992.-524с.
18. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.14.-С.244-265.
19. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.24.-С.610-634.
20. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.28-30,89,146,168,172,293,420,468-469,525-527,
     616,621-622,631,660.


                    ТЕМА  7 : ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ,  
                                       ФАКТИЧНИХ  ПОСЛУГ :  ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЯ, СХОВ, ОХОРОНА ОБ”ЄКТІВ   (2год.)
 
                            		План
1. 	Поняття та види послуг.
2. 	Договір доручення.
3. 	Договір комісії.
4. 	Договір схову.
5. 	Договір про охорону об”єктів.

                         Питання  для  поточного  контролю

1. 	У чому відмінність між зобов”язаннями про виконання робіт і зобов”язаннями про надання послуг?
2. 	На які групи поділяються зобов”язання про надання послуг?
3. 	У яких сферах цивільного обігу найбільш поширений договір доручення?
4. 	За яких умов повірений має право відступити від вказівок довірителя?
5. 	У яких випадках повірений має право передати виконання доручення іншій особі (заступникові)?
6. 	У чому полягає спорідненість та відмінність між договором доручення та договором комісії?
7. 	Які правові наслідки відступу комісіонера від вказівок комітента щодо ціни?
8. 	Охарактеризуйте істотні умови договору схову?
9. 	У чому полягають особливості договору про охорону об”єктів?
10. 	Що спільного і відмінного між договором схову і договором про охорону об”єктів, між договором  підряду і договором про охорону об”єктів?

                        Рекомендовані нормативні акти  і  література 

1.Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл 34.-ст.37, 42-47, 62, 68, 154, 386-394; Гл 35.-ст.46,130, 388, 395-400, 402-406, 408-412; Гл 36.-  ст.130, 138, 139, 203, 209, 413-424.
2. 	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.64.-ст.993-1030; Гл.66-67.-ст.1058-1087.
3. 	Типовий статут ломбарду. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 19 червня 1979р. №315 (із змінами і доповненнями від 30.03.87р. №103).// Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1979.-№7.-Ст.46.
4. 	Правила надання населенню послуг з водо, теплопостачання та водовідведення. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997р.  // Урядовий кур”єр.-1998.-12 лютого.
5. 	Правила торгівлі в комісійних магазинах по продажу промислових товарів (1968р.).
6. 	Типові правила комісійної торгівлі автомобілями і мотоциклами з коляскою. Наказ Міністерства торгівлі СРСР від 20 вересня 1971р.
7. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.15.-С.265-286.
8. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.27-29.-С.692-753.
9. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.128, 160, 161, 168-169, 290, 293, 565, 660.


                    ТЕМА  8: ЗОБОВ”ЯЗАННЯ ,  ЩО  ВИНИКАЮТЬ           ВНАСЛІДОК ЗАПОДІЯННЯ  ШКОДИ.  Частина І   (2год.)

                                                  План

1. 	Поняття та елементи зобов”язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
2. 	Особливості позадоговірної відповідальності та її функції.
3. 	Підстави позадоговірної відповідальності.
4. 	Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника.
5. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну діями державних і громадських організацій а також службових  осіб.
6. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури  і суду.
7. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
 
                                  Питання  для  поточного  контролю

1. 	Що таке делікт?
2. 	В чому полягає зміст абсолютних цивільних правовідносин?
3. 	Дайте визначення деліктного зобов”язання? В яких випадках воно виникає?
4. 	Охарактеризуйте суб”єкти, об”єкти і зміст деліктних зобов”язань?
5. 	Назвіть відмінності між деліктними зобов”язаннями і договірними  охоронюваними зобов”язаннями.
6. 	Які особливості позадоговірної відповідальності ви знаєте?
7. 	Що є юридичною і фактичною підставами позадоговірної відповідальності?
8. 	У чому полягає суть принципу генерального делікту?
9. 	Розкрийте поняття шкоди.
10. 	Визначте поняття моральної шкоди.
11. 	Назвіть правові акти, в яких розкривається значення понять “шкода” і “моральна шкода”.
12. 	Які критерії покладено в основу визначення розміру відшкодування моральної шкоди і який  її   мінімальний розмір?
13. 	У яких випадках заподіяння шкоди вважається правомірним?
14. 	Яка роль розмежування простої і грубої необережності при визначенні розміру відшкодування?
15. 	Розкажіть про “презумпцію вини заподіювача шкоди”.
16. 	Перерахуйте ознаки складу цивільного правопорушення як підстави для відшкодування організацією шкоди, заподіяної її працівником.
17. 	Який правовий акт узагальнює питання судової практики в цивільних справах по   відшкодуванню   шкоди?
18. 	Наведіть приклад протиправної поведінки працівників, пов”язаної з виконанням ними    трудових  обов”язків, яка нанесла  матеріальну і моральну  шкоду іншим особам.
19. 	У чому полягає суть регресних вимог організації до працівника?
20. 	Від чого залежить розмір стягнення, яке накладається у зв”язку з регресними вимогами до працівника?
21. 	Який порядок відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і 
  громадських  організацій, а також службових осіб?
22. 	Перерахуйте спеціальні підстави відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями  державних і громадських організацій, а також службових осіб.
23. 	Чи можна вважати протиправними недоцільні дії вчинені службовою особою в межах    наданих   їй законом повноважень?
24. 	Наведіть приклад заподіяння шкоди внаслідок виходу за межі наданих службовій особі    повноважень.
25. 	Які правові наслідки визнання судом адміністративного акту незаконним?
26. 	Доведіть потрібність загального закону про відповідальність за шкоду, завдану    організаціям   незаконними діями в галузі адміністративного управління?
27. 	Чи  подідяєте Ви точку зору, відповідно до якої усі відносини по відшкодуванню шкоди,     що виникли в сферах, які регулюються різними галузями права є цивільно-правовими?
28. 	Охарактеризуйте зміст теорій діяльності та теорій об”єктів або предметів матеріального    світу в   яких виражені погляди на суть джерела підвищеної небезпеки.
29. 	Дайте визначення джерела підвищеної небезпеки.
30. 	Назвіть суб”єкти відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.


                   ТЕМА  9 : ЗОБОВ”ЯЗАННЯ,  ЩО  ВИНИКАЮТЬ  ВНАСЛІДОК  ЗАПОДІЯННЯ  ШКОДИ  (Частина ІІ)  (2год.)

					План

1. 	Відповідальніст за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій.
2. 	Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.
3. 	Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я і заподіянні смерті громадянинові.
4. 	Відповідальність за ушкодження здоров”я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню.
5. 	Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я неповнолітнього, який не досяг п”ятнадцяти років.
6. 	Зміна розміру відшкодування шкоди.

                           Питання  для  поточного  контролю

1. 	Хто відшкодовуватиме шкоду, заподіяну неповнолітніми?
2. 	Який порядок відшкодування шкоди, заподіяної дитиною, батьки якої не перебувають у зареєстрованому шлюбі?
3. 	Як відповідатимуть за шкоду неповнолітні віком від 15 до 18 років?
4. 	Охарактеризуйте відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.
5. 	Назвіть особливі відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я і заподіяні смерті громадянинові.

                          Рекомендовані нормативні акти  і  література

1. Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.2, 6, 7, 13, 23, 32, 105, 173, 210, 440-443, 445-448, 450-454, 456, 457, 461-463, 469.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996.).-К.,1996.-Гл.8.-ст.1220-1263.
3. 	Кримінальний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.3.-ст.15, 111-113, 176.
4. 	Кодекс торговельного мореплавства України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.53.
5. 	Цивільний  процесуальний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.244-246, 248(1)-248(14).
6. 	Кримінально-процесуальний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.3.-ст.53, 148, 155.
7. 	Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.31, 32.
8. 	Кодекс законів про працю України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.3.-ст.141, 153.
9. 	Повітряний кодекс України // Кодекси України.-К.,1997.-Кн.2.-ст.29.
10. 	Про підприємства в Україні. Закон України від  27 березня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№24.-Ст.272.
11. 	Про споживчу кооперацію. Закон України від 10 квітня 1992р. // ВВР.-1992.-№30.-Ст.414.
12. 	Про порядок відшкодування шкоди, завданої  громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства,прокуратури і суду. Закон України від 1 грудня 1994р.// ВВР.-1994.-№1.-Ст.1.
13.Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим   ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров”я, пов”язаним з  виконанням  ним трудових обов”язків. Постанова Кабінету Міністрів  України від 23 червня 1994р. №472 (із змінами і доповненнями від 18.07.94; 03.10.97)// Відшкодування матеріальної  і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз”яснення, коментарі.-К.,1998.-С.178-188.
14. 	Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Постанова Кабінету  Міністрів України від 10 серпня 1993р. №623 (із змінами, внесеними 23.02.94; 05.08.96). // Там само.-С.190-213.
15. 	Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам і організаціям їх працівниками. Постанова Пленуму ВСУ від 29 грудня 1992р.№14 (із змінами внесеними згідно з постановою Пленуму від 28.03.79 №3). // Там само.-С.744-752.
16. 	Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права  та свободи громадян. Постанова Пленуму ВСУ від 3 грудня 1997р.№13. // Там само.-С.352-357.
17. 	Про практику розгляду судами цивільних   справ   за позовами про відшкодування шкоди. Постанова Пленуму ВСУ від 27 березня 1992р. №6 (із змінами внесеними постановами Пленуму від 8.07.94  №7 та 30.09.94  №11). // Там само.-С.317-334.
18. 	Про судову практику в справах про  відшкодування  моральної (немайнової) шкоди. Постанова  Пленуму ВСУ від 31 березня 1995р.№4. // Там само.-С.334-339.
19. 	Про деякі питання практики вирішення спорів,   пов”язаних з відшкодуванням шкоди. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994р. №02-5/215 (із змінами  внесеними роз”ясненням від 18.11.97. №02-5/444) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.89-94.
20. 	Про деякі питання практики вирішення спорів, пов”язаних з відшкодуванням моральної шкоди. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996р. №02-5/95 (із змінами, внесеними роз”ясненням від 18.11.97 №02-5/445)// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.129-133.
21. 	Цивільне  право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.18.-С.303-364.
22. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.35.-С.803-889.
23. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.7, 87-88, 89, 93, 127-128, 252, 378, 403-404, 419, 512, 616, 625.


                   ТЕМА  10 : АВТОРСЬКЕ  ПРАВО  І СУМІЖНІ  ПРАВА
                                        АВТОРСЬКІ  ДОГОВОРИ  (4год.)

					План

1. 	Поняття і джерела авторського права.
2. 	Об”єкти авторського права і суб”єкти авторських відносин.
3. 	Суб”єктивне авторське право, його зміст і межі.
4. 	Суміжні права.
5. 	Поняття, види і зміст авторських договорів.
6. 	Захист авторських  і суміжних прав.

                                           Питання  для  поточного  контролю

1. 	Розкажіть про авторське право в об”єктивному і суб”єктивному розумінні.
2. 	Охарактеризуйте джерела авторського права. Розкрийте основні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
3. 	Означте поняття “об”єкти авторського права”.
4. 	Чи тотожні між собою поняття “автор твору” і “суб”єкт авторського права”?
5. 	Чим співавторство відрізняється від співробітництва?
6. 	Назвіть умови співавторства. Охарактеризуйте нероздільне і роздільне співавторство.
7. 	Хто може бути суб”єктом авторського права і суб”єктом похідного авторського права?
8. 	Розкажіть про право авторства, право на авторське ім”я, право на недоторканість твору і право на  обнародування твору.
9. 	Охарактеризуйте майнові права автора чи іншої особи, що має авторське право.
10. 	Означте поняття суміжні права. Опишіть об”єкти та суб”єкти суміжних прав. Назвіть строки охорони  суміжних прав.
11. 	Розкажіть про права виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення.
12. 	Дайте визначення поняття “авторські договори”.Опишіть їх види.
13. 	Розкрийте зміст авторських договорів.
14. 	Як здійснюється захист авторських і суміжних прав?

              Рекомендовані  нормативні акти і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Розділ IY.-ст.472.
2. 	Цивільний кодекс  України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.35-38.-ст.434-482.
3. 	Про власність. Закон України  від 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№20.-Ст.249.
4. 	Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993р. // ВВР.-1993.-№13.-Ст.64.
5. 	Про внесення змін до Цивільного кодексу України.  Постанова  Верховної Ради України   від 4 лютого 1994р.// ВВР.-1994.-№24.-Ст.177.
6. 	Бернська конвенція по охороні літературних і художніх творів (1886р.).
7. 	Всесвітня (Женевська) конвенція по авторському праву (1952р.).
8. 	Римська конвенція по охороні прав артистів - виконавців, виготовлювачів фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961р.).
9. 	Конвенція, що створює Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана у Стокгольмі в 1967 році).
10. 	Женевська конвенція по охороні інтересів виготовлювачів фонограм (1971р.).
11. 	Брюсельська конвенція по розповсюдженню програм, що несуть сигнали, які передаються через супутники (1974р.).
12. Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва  (додатки №1-3).  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1994р. №784 // Зібрання .постанов Уряду України.-1995.-№2.-Ст.33.
13. 	Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва.(додатки №1-4). Постанова Кабінету Міністрів України  від 18 липня 1995р. №532// Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№10.-Ст.247. 
14. 	Підопригора О.А,  Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України.-К.,1998.-  С.29-61, 171-176, 182-188, 196-199.
15. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.22.-С.381-396; Гл.23.-С.396-400; Гл.24.-С.401-410; Гл.25.-С.410- 411.
16. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.21.-С.515-557.
17. Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.8-9, 158, 159, 228, 320-321, 420, 461-462, 485.

                 ТЕМА  11 : СПАДКОВЕ  ПРАВО  (4год.)

					План

1. 	Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права.
2. 	Відкриття  спадщини.
3. 	Спадкування за законом.
4. 	Спадкування за заповітом.
5. 	Порядок реалізації спадкових прав.
                 
                                 Питання  для  поточного  контролю

1. 	Дайте визначення понять “спадкування” та “спадкове право”.
2. 	В яких нормативно-правових актах містяться норми, що регламентують умови та порядок спадкування?
3. 	Охарактеризуйте основні поняття спадкового права.
4. 	Які передбачені законом обставини викликають відкриття спадщини?
5. 	Як встановлюєть час відкриття спадщини у разі оголошення громадянина померлим, якщо він  пропав безвісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку?
6. 	Яке значення для вирішення питань, пов”язаних з порядком спадкування має точне визначення  місця відкриття спадщини?
7. 	Розкажіть про місце відкриття спадщини.
8. 	Опишіть коло спадкоємців за законом.
9. 	Охарактеризуйте порядок закликання до спадкування.
10. 	Як здійснюється розподіл майна померлого між спадкоємцями при спадкуванні за законом?
11. 	Дайте визначення заповіту. Які вимоги закону до форми заповіту?
12. 	Опишіть порядок складання заповіту.
13. 	Охарактеризуйте коло спадкоємців за заповітом і змістом заповіту.
14. 	Наведіть вичерпний перелік спадкоємців, які мають право на обов”язкову частину.
15. 	Розкажіть про пряме і побічне позбавлення спадщини.
16. 	Розкрийте поняття “підпризначення спадкоємця”.
17. 	Що таке “заповідальний відказ”?
18. 	Опишіть порядок прийняття спадщини.
19. 	Які правові наслідки породжує відмова спадкоємця від спадщини?
20. 	Дайте визначення спадкової трансмісії. Коли вона може мати місце?
21. 	Яку відповідальність несуть спадкоємці за борги спадкодавця?

                           Рекомендовані нормативні акти  і  література

1. Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.10, 17, 21, 47, 392, 494, 524-564.
2. Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.99-105.-ст.1456-1550.
3. 	Про нотаріат. Закон України  від 2 вересня 1993р. // ВВР.-1993.-№39.-Ст.383.
4. 	Консульський статут України // Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань.-К.,1996.-Вип. 1.- ст.33, 34, 36-37, 44, 51.
5. Про практику розгляду судами України справ  про спадкування. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1983р. №4 (із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25.12.92).//  Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1993.-№6.-С.304-308.
6. 	Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ   Міністерства юстиції України від 18 червня 1994р.№18/5. Законодавтсво України про нотаріат// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1994.-№6.-п.2,82-88,95-107,108-125.
7. 	Інструкція про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні. Наказ  Міністерства   юстиції  України від 29 грудня 1984р.(із змінами і  доповненнями,  внесеними  19.04.1994).  Розділ №.3 // Право України.-1994.-№7-8.-С.54-69.
8.  Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Розділ V.-С.449-473.
9. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.28, 49, 71, 74, 219, 220, 385-388, 399, 403-404, 428, 429, 607, 609.
                                        





 
      ПЛАНИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ                   
                                                                                                                              
                                               
                   ТЕМА  1.  ПОСТАВКА. ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЄЮ ТА  ГАЗОМ  (2год.)
					
				  План

1. 	Поняття і значення договору поставки. Організація господарських зв”язків з поставок. Порядок і способи договорів поставки.
2. 	Зміст договору та його виконання.
3. 	Правові наслідки порушення договору поставки.
4. 	Договори на постачання енергією та газом.

                            Питання  для  самоконтролю

1. 	Дайте визначення договору поставки.
2. 	Охарактеризуйте сторони і предмет договору поставки.
3. 	Визначте порядок і способи укладення договорів поставки.
4. 	Назвіть істотні умови договору поставки.
5. 	Якими нормативними актами регулюється порядок приймання товарів по кількості і якості? Опишіть цей порядок. 
6. 	Які правові наслідки порушення договору поставки?
7. 	В чому полягають особливості договорів на постачання енергією та газом?

                Рекомендовані  нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.44, 153, 154, 161, 171, 207, 208, 245 - 253.
2. 	Цивільний кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.53.-ст.743-757, 760-762.
3. 	Про підприємництво (нова редакція). Закон України  від 16 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№3.-Ст.13.
4. 	Про поставки продукції для державних потреб. Закон  України  від  22 грудня 1995р. // ВВР.-1996.-№3.-Ст.9.
5. 	Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991р. // ВВР.-1991.-№46.-Ст.621.
6. 	Про розрахунки за поставку продовольства і сільськогосподарської продукції. Указ Президента України  від 15 жовтня 1993р.
7. 	Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993р. №46/93. // Зібрання постанов Уряду України.-1993.-№8.-Ст.152.
8. 	Положення про поставку продукції виробничо-технічного призначення.  Положення про поставку товарів народного споживання.  Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 липня 1988р. №888 // Зібрання постанов Уряду СРСР.-1988.-№24-25.-Ст.70.
9. 	Про тимчасове положення з питань кооперативних поставок продукції виробничо-технічного призначення. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993р.  
10. 	Про порядок формування та розміщення державних контрактів і державного замовлення в 1994 році. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993р. №932// Зібрання постанов Уряду України.-1994.-№4.-Ст.77.-С.43-46.
11. 	Про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав учасниць Співдружності Незалежних Держав. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994р. 
12. 	Про загальні умови поставок товарів між  організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Міждержавна Угода від 20 березня 1992р. 
13. 	Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993р.  Протокол про механізм реалізації вказаної Угоди  від 15 квітня 1994р.
14. 	Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю. Постанова  Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965р.№П-6 // БНА.-1975.-№2.-С.23-32; №3.-С.48.
15. 	Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і народного споживання за якістю. Постанова  Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966р. №П-7 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Держарбітражу СРСР від 29.12.73 №81; від 14.11.74р. №98). // БНА.-1975.-№2.-С.33-44; №3.-С.48.
16. 	Правила користування електричною енергією (1982р.).
17. 	Правила користування тепловою енергією (1982р.).
18. 	Правила  подачі  газу магістральним газопроводам і споживачам (1987р.).
19. 	Правила користування газом у народному господарстві (1988р.).
20. 	Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов”язаних з прийомкою продукції і товарів за кількістю і якістю. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду Ураїни від 12 жовтня 1993р. №01-6/1106.// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.47-51.
21. 	Про деякі питання практики вирішення спорів, пов”язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 листопада 1993р. №01-6/1205 (із змінами, внесеними роз”ясненням від 18.11.97  №02-5/445) //  Там само.-1998.-№3.-С.51-56.
22. 	Про деякі питання практики вирішення спорів, пов”язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним  виконанням зобов”язань за договором поставки. Роз”яснення президії Вищого  арбітражного суду України від 30 березня 1995р. №02-5/218  (із змінами, внесеними роз”ясненням від 18.11.97 №02-5/445). //Там само.-1998.-№3.-С.71-76.
23. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.6.-С.95-117.
24. 	Зобов”язальне право.Ч.2.-К.,1998.-Гл.11.- С.322-353.
25. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.74, 89, 109, 157, 166, 218, 233, 291, 293, 420, 525-527, 555-557.


                   ТЕМА 2. ДОГОВОРИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКО-
                                    ГОСПОДАРСЬКОЇ   ПРОДУКЦІЇ  (1год)

                                                 План.
1. 	Поняття  та  укладання  договору на закупку  сільськогосподарської продукції.
2. 	Зміст і виконання договору контрактації. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської  продукції.
3.  Відповідальність сторін за порушення договору контрактації.

                                Питання  для  самоконтролю

1. 	Опишіть порядок укладання договору на закупку сільськогосподарської продукції.
2. 	Визначте предмет договору та його сторони.
3. 	Охарактеризуйте істотні умови договору контрактації.
4. 	Розкажіть про відповідальність сторін за порушення договору контрактації.
5. 	Перерахуйте інші договірні форми реалізації сільськогосподарської продукції.

              Рекомендовані нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.24.-ст.254-255.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.53.-ст.758, 759.
3. 	Арбітражний  процесуальний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.10,11.
4. 	Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві (нова редакція). Закон України від 15 травня 1992р. // ВВР.-1992.-№32.-Ст.453.
5. 	Про зупинення спаду сільськогосподарського виробництва та продовольче забезпечення країни у 1997-1998 роках.  Закон України  від 23 травня 1997р. // Голос України.-1997.- 19 листопада.
6. 	Положення про поставку продукції виробничо-технічного призначення. Положення про поставку товарів народного споживання. Постанова Ради Міністрів СРСР  від 25 липня 1988р.  №888 // Зібрання постанов Уряду СРСР.-1988.-№24-25.-Ст.70.
7. 	Про Державний контракт і державне замовлення на сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство на 1994 рік. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993р. №929 // Збірник  Постанов Уряду України.-1994.-№4.-Ст.76.
8. 	Положення про порядок  укладення і виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції. Наказ Держагропрому СРСР від 15 квітня 1987р. №300 (із змінами, внесеними  27 грудня 1988р.). // БНА.-1988.-№2.-С.25-38.
9. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.7.-С.117-124.
10. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.12.-С.354-363.
11. Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.89, 109, 157, 166, 291, 293, 555-556.

                   ТЕМА  3.  НАЙМ  ЖИТЛОВОГО  ПРИМІЩЕННЯ  (2год.)

             				   План

1. 	Поняття, зміст та предмет договору найму житлового приміщення. Житловий фонд та порядок надання житлових приміщень.
2. 	Права і обов”язки наймача та членів його сім”ї на користування житловим приміщенням
3. 	Збереження права користування житловим приміщенням за тимчасово відсутніми  наймачем або членами його сім”ї.
4. 	Право на обмін та  піднайм житлового приміщення. Надання громадянам житла у зв”язку з капітальним ремонтом.
5. 	Зміна та припинення договору найму житлового приміщення.


                              Питання  для  самоконтролю

1. 	Охарактеризуйте житловий фонд України.
2. 	Який порядок надання житлових приміщень?
3. 	Розкрийте поняття, зміст та предмет договору найму житлового приміщення.
4. 	Дайте характеристику прав і бов”язків наймача та членів його сім”ї.
5. 	У яких випадках за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім”ї зберігається право користування житловим приміщенням?
6. 	Якими нормативними актами регулюється порядок обміну житловим приміщенням?
7. 	Охарактеризуйте договір піднайму житлового приміщення.
8. 	Розкажіть про зміну і припинення договору найму житлового приміщення.


                   Рекомендовані   нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.26.-ст.277.
2. 	Цивільний кодекс України.Проект  (25 серпня 1996р.)-К.,1996.-Гл.58.-ст.867-884.
3. 	Житловий кодекс Української РСР// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.- Кн.1.-ст.4, 9, 34, 45, 47, 50, 54, 59, 61, 63-65 ,71-73 ,79-89 ,93, 95, 97, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 116, 117.
4. 	Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. Постанова  Ради Міністрів УРСР  і Укрпрофради від 11 грудня 1984р. №470 // Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1984.-№12.-Ст.80.
5. 	Правила обліку громадян, які бажають вступити в житлово-будівельні кооперативи. Постанова  Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1985р. №228 // Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1985.-№6.-Ст.46.
6. 	Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1985р. №342 // Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1985.-№9.-Ст.74.
7. 	Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР.  Постанова  Ради Міністрів УРСР  від 31 січня 1986р. №31 //Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1986.-№2.-Ст.7.
8. 	Примірне положення про гуртожитки. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986р. №208 //Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1986.-№6.-Ст.30.
9. 	Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові приміщення. Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988р. №37 //Зібрання постанов Уряду Української РСР.-1988.-№2.-Ст.8.
10. 	Типовий договір найму жилого приміщення в будинках державного та громадського житлового фонду в Україні. Правила користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території в Українській РСР. Постанова  Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998р.№939 //Офіційний вісник України.-1998.-№25.
11. 	Про граничну ставку квартирної плати, плату за комунальні послуги в будинках, що належать громадянам на праві особистої  власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 1994р. №848 //Збірник постанов Уряду України.-1994.-№3.-Ст.55.
12. 	Жилищное законодательство. Сборник нормативных актов.-К.,1990.
13. 	Про деякі питання, що виникли у практиці застосування судами Житлового кодексу України.  Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 12 квітня 1985р.№2 (із змінами, внесеними постановами Пленуму від 10.03.89 №2 та 25.12.92 №13) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1993.-№6.-С.308-317.
14. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.9.-С.141-156.
15. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.16.-С.383-409.
16. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.46(1,2), 57, 163, 367-368, 371, 414-415, 471-472, 491-492.


                   ТЕМА  4.  ДОГОВІР  ПІДРЯДУ  (2год.)

                                              План

1. 	Поняття і значення договору підряду.
2. 	Зміст договору підряду.
3. 	Права і обов”язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду.
4. 	Договір побутового замовлення.

                              Питання  для  самоконтролю

1. 	Дайте визначення договору підряду.
2. 	Перерахуйте види договору підряду.
3. 	Назвіть істотні умови вказаного договору.
4. 	Охарактеризуйте зміст договору підряду.
5. 	Які правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду?
6. 	Дайте загальну характеристику договору побутового замовлення.

                        Рекомендовані  нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.28.-ст.332-356.
2. 	Цивільний кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.60.-ст.895-931.
3. 	Про власність. Закон України  від 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№20.-Ст.249.
4. 	Про захист прав споживачів. Закон України  від  15 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№1.-Ст.1.
5. 	Про підприємництво (нова редакція). Закон України  від 16 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№3.-Ст.13.
6. 	Про ціноутворення в умовах реформування економіки (додатки 1-3). Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994р. №733 //Збірник постанов Уряду України.-1995.-№1.-Ст.18.
7. 	Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1993р. №108 //Збірник Постанов Уряду України.-1995.-№5.-Ст.118.
8. 	Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, яким регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення. Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 6 липня 1979р. (із змінами, внесеними Постановами від 29.06.84,  30.06.89,  25.12.92). // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1993.-№6.-С.266-273 (втратила чинність).
9. 	Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996р. №5.
10. 	Типовий договір на будівництво жилого будинку з надвірними забудовами.
11. 	Положення про кустарно-ремісничі промисли від 31 травня 1976р.
12. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.10.-С.157-174.
13. 	Зобов”язальне право.Ч.2.-К.,1998.-Гл.17.-С.435-458.
14. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.163, 165, 293, 490-491.

           
        ТЕМА 5. ДОГОВІР  ПІДРЯДУ  В  КАПІТАЛЬНОМУ  БУДІВНИЦТВІ  (1год.)

                  		План

1. 	Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві.
2. 	Система підрядних договорів та джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.
3. 	Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт.
4. 	Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду.

                            Питання  для  самоконтролю

1. 	Розкрийте питання капітального будівництва. Назвіть способи його здійснення.
2. 	Які елементи складають систему підрядних договорів у будівництві?
3. 	Перерахуйте джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.
4. 	Охарактеризуйте договір на виконання проектних і розвідувальних робіт.
5. 	Дайте загальну характеристику договору на виконання будівельних і монтажних робіт та   договору субпідряду.

                  Рекомендовані  нормативні  акти  і література

1. 	Цивільний кодекс України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.-2.-Гл.29.-ст.353-357.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.60.-ст.932-943.
3. 	Арбітражний  процесуальний кодекс України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.1.-ст.10.
4. 	Основи Цивільного законодавства (Гл.8). //Відомості Верховної Ради СРСР.-1961.-№50.-Ст.525.
5. 	Про інвестиційну діяльність. Закон України  від 18 вересня 1991р.// ВВР.-1992.-№10.-Ст.138.
6. 	Про порядок  тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991р. //ВВР.-1991.-№46.-Ст.621. 
7. 	Про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів. Постанова Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981р.№105 (з відповідними змінами від 24.04.84.).// Зібрання постанов Уряду СРСР.-1981.-№7.-Ст.43.
8. 	Правила про договори підряду на капітальне будівництво. Постанова Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1986р.№1550 //Зібрання постанов Уряду СРСР.-1987.-№4.-Ст.19.
9. 	Правила фінансування і кредитування будівництва. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1987р. №39 //Зібрання постанов Уряду СРСР.-1987.-№7.-Ст.31.
10. 	Про впорядкування системи економічних (майнових) санкцій, що застосовуються до підприємств, об”єднань і організацій. Постанова Ради Міністрів СРСР від 30 липня 1988р.№920. // Зібрання постанов Уряду СРСР.-1988.-№28.-Ст.77. 
11. 	Правила про договори на виконання проектних і розвідувальних робіт”. Постанова Держбуду СРСР, Держплану СРСР і Міністерства  Фінансів СРСР від 25 травня 1959р.
12. 	Інструкція про  склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будов і споруд. Постанова  Держбуду СРСР від 23 грудня 1985р. №253 //Законодавство про капітальне будівництво.-Ч.1.-Кн.2.-М.,1987.-С.196.
13. 	Положення про організацію будівництва об”єктів  під ключ. Постанова Держбуду СРСР, Держплану СРСР і Держпостачу СРСР  від 3 лютого 1987р. //БНА.-1987.-№6.-С.18.
14. 	Положення про взаємовідносини організацій-генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями. Постанова  Держбуду СРСР і Держплану СРСР від 3 липня 1987р. №132/109 // БНА.-1988.-№2.-С.12.
15. 	Тимчасове положення про контракт в капітальному будівництві. Постанова Держбуду СРСР  від 13 березня 1989р.
16. 	Будівельні норми і правила, а також інструктивні й інформаційні листи Держбуду  УРСР і Державного арбітражу УРСР (нині- Держкоммістобудування і Вищого арбітражного суду  України).
17. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.11.-С.-175-194.
18. 	Зобов”язальне право.Ч.2.-К.,1998.-Гл.18.-С.459-483.
19. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.165, 293, 420, 525-527, 631.


                          ТЕМА  6.  ТРАНСПОРТНІ  ДОГОВОРИ

                                                         План

1. 	Види перевезень та їх правове регулювання.
2. 	Зміст, укладання та оформлення договорів перевезення вантажів.
3. 	Виконання договорів перевезення вантажів.
4. 	Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.
5. 	Договір буксирування.
6. 	Договори на експлуатацію під”їздних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди.
7. 	Договір перевезення пасажирів та багажу.
8. 	Претензії та позови при перевезеннях.
9. 	Договори експедиції.

                             Питання  для  самоконтролю

1. 	Назвіть види перевезень.
2. 	Якими нормативно-правовими актами вони регулюються?
3. 	Опишіть зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів.
4. 	Розкажіть про порядок виконання договорів перевезення вантажів.
5. 	Визначте відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.
6. 	Дайте характеристику договору буксирування.
7. 	Яке значення в роботі транспорту мають договори на експлуатацію під”їздних колій, подачу та забирання вагонів? Розкажіть про вузлові угоди.
8. 	Які особливості договору перевезення пасажира та багажу?
9. 	Охарактеризуйте можливі претензії та позови при перевезеннях.
10. 	Розкажіть про договори експлуатації.


                      Рекомендовані  нормативні  акти  і література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.30.-ст.358-368.
2. 	Цивільний  кодекс  України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.62,63.-ст.965-992.
3. 	Кодекс торговельного мореплавства України // Кодекси України.-У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.
4. 	Повітряний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.
5. 	Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР. Постанова Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955р. №1801 // Зібрання постанов уряду СРСР.-1959.-№2.-Ст.7.
6. 	Статут автомобільного транспорту Української РСР. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969р. №401 // Зібрання постанов уряду Української РСР.-1969.-№7.-Ст.89.
7. 	Статут залізниць України. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998р. №457 // Офіційний вісник України.-1998.-№14.-Ст.548.                         .
8. 	Про транспорт. Закон України  від  10 листопада 1994р. // ВВР.-1994.-№51.-Ст.446.
9. 	Про залізничний транспорт. Закон України  від 4 липня 1996р. // Голос України.-1996.-13 вересня .     
10. 	Про трубопровідний транспорт. Закон України від  15 травня 1996р. // ВВР.-1996.-№29.-Ст.139.
11. 	Про порядок тимчасової дії на території України окремих   актів законодавства Союзу РСР.  Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991р.  //ВВР.-1991.-№46.-Ст.621. 
12. 	Правила надання послуг пасажирського автомобільного  транспорту. Постанова  Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997р. №176 //Офіційний вісник України.-1997.-№8.-С.143-175.
13. 	Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997р. // Офіційний вісник України.-1997.-№12.-С.168-179.
14. 	Комментарий к Уставу железных дорог СССР. Под ред. Г.Б.Астановского-М.,1986.
15. 	Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів автомобільним транспортом. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 21 липня 1992р. №01-6/856 (із змінами, внесеними роз”ясненням від 18.11.97  №02-5/445).// Бюлетень законодавства і юридичної практики  України.-1998.-№3.-С.13-23.
16. 	Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів залізницею. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 20 листопада 1992р. №01-6/1395 (із змінами, внесеними роз”ясненням від 18.11.97. №02-5/445). //Там само.-1998.-№3.-С.24-42.
17. 	Условия  международных перевозок.-К.,1993.
18. 	Правила перевезення на окремих видах транспорту.
19. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.12.-С.194-225.
20. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.23.-С.572-609.
21. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.89, 157, 161, 163, 189, 291, 293, 633 (1, 2), 641-642, 676 (1,2), 686.


                   ТЕМА  7.  СПІЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  (2год.)

 					План

1. 	Поняття та основні види зобов”язань за спільною діяльністю.
2. 	Договори про спільну діяльність (просте товариство).
3. 	Установчі договори.

                             Питання  для  самоконтролю

1. 	Охарактеризуйте організаційно-правові форми та основні види зобов”язань за спільною діяльністю.
2. 	Якими нормативно-правовими актами регулюються вказані зобов”язання?
3. 	Назвіть різновиди договорів про спільну діяльність.
4. 	Розкрийте зміст цих договорів.
5. 	Які нормативно-правові акти вимагають укладання засновниками установчого договору?
6. 	Розкажіть про різновиди установчих договорів.
7. 	Охарактеризуйте їх зміст.

                  Рекомендовані  нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.38.-ст.430-433.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-Гл.75.ст.1192-1205.
3. 	Арбітражний процесуальний кодекс України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.-1.-ст.10,11.
4. 	Про власність. Закон України  від 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№20.-Ст.249.
5. 	Про банки і банківську діяльність. Закон України  від  20 березня 1991р. //Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№25.-Ст281. 
6. 	Про підприємства в Україні. Закон України від 27 березня 1991р. //Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№24.-Ст.272.
7. 	Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України  від 16 квітня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№29.-Ст.377.
8. 	Про цінні папери і фондову біржу. Закон України  від  18 червня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№38.-Ст.508.
9. 	Про господарські товариства. Закон України  від 19 вересня 1991р. // ВВР.-1991.-№49.-Ст.682.
10. 	Про підприємництво (нова редакція). Закон України  від  16 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№3.-Ст.13.
11. 	Про страхування. Закон України від  7 березня 1996р.  //ВВР.-1996.-№18.-Ст.78.
12. 	Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996р. // ВВР.-1996.-№19.-Ст.80.
13. 	Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України  від  21 травня 1997р. // ВВР.-1997.-№24.-Ст.170. 
14. 	Про порядок реєстрації адвокатських об”єднань. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993р. №302 // Збірник постанов Уряду України.-1993.- №10.-Ст.198. 
15. 	Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Постанова  Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993р. №611 //Зібрання постанов Уряду України.1993.-№12.-Ст.269. 
16. 	Про довірчі товариства. Декрет Кабінету Міністрів України  від 17 березня 1993р. №23/93 // ВВР.-1993.-№19.-Ст.207.
17. 	Про деякі питання практики вирішення спорів, пов”язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність. Роз”яснення президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995р. №02-5/302 (із змінами, внесеними роз”ясненням від 18.11.97 №02-5-445). // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.-№3.-С.78-82.
18. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997р.-Гл.16.-С.286-298.
19. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.30-33.-С.754-794.
20. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.28-30.


                   ТЕМА  8. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ, ЩО  ВИНИКАЮТЬ  З  ПУБЛІЧНОГО   ОБІЦЯННЯ ВИНАГОРОДИ (ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ) 
                                        (2год.)

                             	План

1.Поняття та сторони зобов”язань, що виникають з оголошення   конкурсу.
2. 	Предмет конкурсу та правовий режим дій учасників зазначених зобов”язальних відносин.
3. 	Припинення правовідносин за конкурсом. Мета конкурсу.

                          Питання  для  самоконтролю

1. 	Дайте загальну характеристику зобов”язань, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу).
2. 	Які обов”язкові умови повинно містити оголошення про конкурс.
3. 	Який порядок подання робіт на конкурс? Охарактеризуйте повноваження жюрі або конкурсної  комісії.
4. 	Опишіть правовий режим використання конкурсних робіт.
5. 	Як припиняються правовідносини за конкурсом?

                Рекомендовані  нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України// Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997р.-Кн.2-Гл.39.-ст.435-439.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.76.-ст.1206-1211.
3. 	Збірник типових договорів.-Львів.,1996р.-С.181-182.
4. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997р.-Гл.17.-С.299-302.
5. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.8, 9, 74, 158, 159, 218, 228; 252-253, 420, 461-462, 485, 632.


                         ТЕМА 9. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ
                                          ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ КОЛЕКТИВ-
                                          НОГО І ДЕРЖАВНОГО ИАЙНА


                                                План

1. 	Поняття та елементи зобов”язань, що виникають внаслідок рятування колективного і державного   майна.
2. 	Підстави виникнення зобов”язань, пов”язаних з рятуванням колективного і державного майна.
3. 	Обсяг шкоди і порядок її відшкодування.

                              Питання  для  самоконтролю

1. 	Дайте визначення зобов”язань, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна.
2. 	Охарактеризуйте суб”єкт, об”єкт та зміст вказаних зобов”язань.
3. 	Розкажіть про підстави виникнення цих зобов”язань.
4. 	Як визначається обсяг шкоди у вказаних зобов”язаннях? Який порядок її відшкодування?

                Рекомендовані нормативні акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997р.-Кн.1.-Гл.31.-ст.467-468.
2. 	Цивільний  кодекс  України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.78,79.-ст.1215-1219. 
3. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.19.-С.461-468.
4. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.36.-С.890-895.
5. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.7, 89, 93, 127, 128.


                   ТЕМА  10 .  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ, ЩО  ВИНИКАЮТЬ  З БЕЗПІДСТАВНОГО ПРИДБАННЯ  АБО  ЗБЕРЕЖЕННЯ  МАЙНА  (2год.)

        				План

1. 	Юридичні факти, які породжують даний вид позадоговірних зобов”язань.
2. 	Предмет та учасники зобов”язань.
3. 	Повернення майна потерпілому. Стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави.


                                Питання  для  самоконтролю

1. 	Які особливі юридичні факти породжують зобов”язання, що виникають з безпідставного      придбання або збереження майна?
2. 	Що складає предмет зазначених зобов”язань?
3. 	Опишіть порядок повернення майна потерпілому.
4. 	У яких випадках безпідставно одержане майно підлягає поверненню?
5. 	Яке майно не є безпідставно одежаним?
6. 	Охарактеризуйте ознаки дій, що викликають стягнення безпідставно придбаного майна   в доход держави.

	               Рекомендовані  нормативні  акти і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Гл.42.-ст.469-471.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.81.-ст.1264-1269.
3. 	Цивільний процесуальний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.422.
4. 	Про власність. Закон України  від 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№20.-Ст.249.
5. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.20.-С.369-373.
6. 	Зобов”язальне право.-К.,1998.-Гл.37.-С.896-900.
7. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.46 (1,2), 49, 71, 74, 92, 93, 157, 229, 323, 447- 448, 495-496, 540, 573, 599-600.


                   ТЕМА 11. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ВІДНОСИН, ПОВ”ЯЗАНИХ  З  ТВОРЧОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ (2год.)

               				План

1. 	Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
2. 	Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов”язаних з творчою діяльністю.
3. 	Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов”язаних з творчою діяльністю.

                                 Питання  для  самоконтролю
1. 	Розкрийте поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
2. 	Охарактеризуйте основні положення Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
3. 	Перерахуйте види творчості.
4. 	На які групи цивільно-правової охорони поділяються результати творчої діяльності?
5. 	Розкажіть про спільне ті відмінне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов”язаних з творчою діяльністю.

		Рекомендовані  нормативні акти  і література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997р.-Кн.2.-Ст.11,13,14.
2. 	Цивільний  кодекс України.Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.34.-ст.426-433.
3. 	Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України  від  16 квітня 1991р. // Відомості Верховної Ради Української РСР.-1991.-№29.-Ст.377.
4. 	Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності. Закон України від 18 лютого 1992р. // ВВР.-1992.-№12.-Ст.296.
5. 	Про охорону атмосферного повітря. Закон України  від 16 жовтня 1992р. // ВВР.-1992.-№50.-Ст.678.
6. 	Про державне мито. Декрет Кабінету Міністрів України  від 21 січня 1993р.№7-93 // ВВР.-1993.-№13.-Ст.113.
7. 	Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993р. // ВВР.-1993.-№21.-Ст.218.
8. 	Про авторське право і суміжні права. Закон України  від 23 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№13.-Ст.64.
9. 	Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996р.//ВВР.-1996.-№19.-Ст.80.
10. 	Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 7 червня 1996р. // ВВР.-1996.-№36.-Ст.164.
11. 	Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України.-К.,1998.-С.3-20, 158-160, 177-202.
12. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.21.-С.374-381.
13. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.8, 9, 159, 169, 228, 263, 420.

                   ТЕМА 12.  ПРАВО НА  ВИНАХОДИ, КОРИСНІ  МОДЕЛІ, ПРОМИСЛОВІ  ЗРАЗКИ  (2год.)
				План

1. 	Об”єкти правової охорони.
2. 	Суб”єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
3. 	Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
4. 	Суб”єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

                                       Питання  для  самоконтролю

1. 	Визначте поняття промислової власності і винахідництва. Охарактеризуйте основні джерела законодавства України про промислову  власність.
2. 	Розкрийте поняття винаходу, корисної моделі та промислового зразку.
3. 	Як здійснюється оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки? Визначте  суб”єкти вказаних прав.
4. 	Опишіть умови патентоспроможності.
5. 	Розкажіть про особисті (немайнові) та майнові права суб”єктів прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Як здійснюється захист цих прав?

		Рекомендовані  нормативні  акти  і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.-У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-Ст.512-516, 517.
2. 	Цивільний  кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996р.-Гл.39.-ст.483-505.
3. 	Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України  від  15 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№7.-Ст.32.
4. 	Про охорону прав на промислові зразки. Закон України  від  15 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№7.-Ст.34.
5. 	Положення про порядок  сплати зборів за дії, пов”язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994р. №701 // Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№1.-Ст.10.
6. 	Положення про Державне патентне відомство України. Постанова Кабінету Міністрів  України від 21 липня 1992р. №411 // Зібрання постанов Уряду України.-1992.-№8.-Ст.195.
7. 	Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України.-К.,-1998.-С.21-28, 62-91, 160-171.
8. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997р.-Гл.26.-С.414-425.
9. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.67, 73, 74, 141, 232-233, 253, 320-321.

                  
                   ТЕМА 13. ПРАВО НА  ЗНАКИ  ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ПРАВО  НА ІНДИВІДУАЛІЗА -  ЦІЮ  ПІДПРИЄМСТВА  (2год.)

						План

1. 	Поняття та види знаків для товарів і послуг.
2. 	Оформлення прав на знаки для товарів і послуг.
3. 	Права і обов”язки, що випливають із свідоцтва.
4. 	Захист прав на знаки для товарів і послуг.
5. 	Право на  фірмове найменування (фірму).
6. 	Право на використання найменування місця походження товару. 

                                     Питання  для  самоконтролю

1. 	Охарактеризуйте поняття та види знаків для товарів і послуг.
2. 	Опишіть порядок оформлення прав на знаки для товарів і послуг.
3. 	Які права і обов”язки випливають із свідоцтва на вказані знаки?
4. 	Розкажіть про захист цих прав.
5. 	Розкрийте правові засоби індивідуалізації  діяльності підприємства.

		Рекомендовані  нормативні  акти і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України.У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.507.
2. 	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.42-44.-ст.520-546.
3. 	Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України  від  15 грудня 1993р. //  ВВР.-1994.-№7.-Ст.36.
4. 	Положення про порядок сплати зборів за дії, пов”язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994р. №701 // Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№1.-Ст.10.
5. 	Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності  України.-К.,1998.-С.127-157.
6. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997р.-Гл.27.-С.426-432.
7. 	 Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.251, 433-436, 590.

     
            ТЕМА 14 ПРАВО  НА  СЕЛЕКЦІЙНІ  ДОСЯГНЕННЯ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ. ПРАВО  НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ТА КОНФІДЕНЦІЙНУ  (НЕРОЗКРИТУ)  ІНФОРМАЦІЮ   (2год.)
 

					План

1. 	Правова охорона сортів рослин.
2. 	Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва.
3. 	Право на раціоналізаторську пропозицію.
4. 	Право на науково-технічну інформацію.
5. 	Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію.

                                Питання  для  самоконтролю

1. 	Як здійснюється правова охорона сортів рослин? Охарактеризуйте об”єкт та суб”єкт вказаних  правовідносин.
2. 	Який порядок одержання патенту на сорт та його використання?
3. 	Охарактеризуйте право на селекційні досягнення в галузі тваринництва.
4. 	Дайте визначення раціоналізаторської пропозиції. Опишіть порядок визнання пропозиції  раціоналізаторською. Перерахуйте права та пільги раціоналізаторів.
5. 	Розкажіть про право на науково-технічну інформацію.
6. 	Розкажіть про право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію.

		   Рекомендовані  нормативні  акти і  література

1. 	Цивільний кодекс України // Кодекси України. У 3 кн.-К.,1997.-Кн.2.-ст.520-523.
2. 	Цивільний кодекс України. Проект (25 серпня 1996р.).-К.,1996.-Гл.40, 41.-ст.506-519.
3. 	Про охорону прав на сорти рослин. Закон України від 21 квітня 1993р. // ВВР.-1993.-№21.-Ст.218.
4. 	Про племінне тваринництво. Закон України від 15 грудня 1993р. // ВВР.-1994.-№2.-Ст.7.
5. 	Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992р. // ВВР.-1992.-№42.-Ст.630.
6. 	Про науково-технічну інформацію. Закон України від 25 червня 1993р. // ВВР.-1993.-№33.-Ст.345.
7. 	Тимчасове положення про правову охорону об”єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Указ Президента України від 18 вересня 1992р. №479/92 // Урядовий кур”єр.-1993.-26 листопада.
8. 	Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України.-К.,1998.-С.92-126, 189-195.
9. 	Цивільне право.Ч.2.-К.,1997.-Гл.29.-С.433-438; Гл.30.-С.438-440; Гл.31.-С.440-443.
10. 	Юридичний словник-довідник.-К.,1996.-С.98, 389, 433-436, 590.

























ЗАГАЛЬНІ  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО НАПИСАННЯ
                                 КУРСОВИХ  РОБІТ 

            У  розбудові України як демократичної, правової держави визначальна роль належить юридичній науці, яка включає в себе значну кількість навчальних дисциплін, вкрай необхідних майбутньому юристу. Особливе місце серед них займає цивільне право - як одна з основних, фундаментальних дисциплін,  що вивчає сукупність цивільно-правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності відносини власності в її різноманітних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини за участю громадян, організацій та інших соціальних утворень з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.
        З прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року почався принципово новий етап удосконалення законодавства, приведення його у відповідність з Основним Законом держави шляхом створення кодифікованих нормативних актів, які б регулювали значні групи однорідних суспільних відносин. Саме  тому, подальший  розвиток ринкових  відносин  в Україні вимагає  прийняття  цілком  нового Цивільного кодексу, остаточний варіант якого вже підготовлено. Цивільне законодавство України повинно спиратися на найновітніші  досягнення світової правової думки і, поєднуючись з національними традиціями правотворчості, відзначатися чіткою спрямованістю на приватну особу.
       Все вищенаведене підвищує необхідність глибокого засвоєння майбутніми юристами основних цивільно-правових категорій, формування у них здатності самостійно, глибоко науково мислити,бачити боротьбу різних точок зору у дослідженні важливих соціальних проблем.
       Написання курсової роботи є однією з основних форм поглибленого вивчення студентами окремих питань, розділів і проблем, засобом оволодіння ними навичками самостійного аналізу навчальної та спеціальної літератури, законодавства, судової практики, а також правильного оформлення результатів своєї аналітичної роботи.
       Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час навчання. Теми курсових робіт пропонуються студентам на початку вивчення курсу. При виборі теми студент керується тематикою курсових робіт, яка затверджена кафедрою. Студент має право самостійно вибирати тему курсової роботи, але вона повинна бути узгоджена з кафедрою і відповідати завданням навчальної дисципліни. У такому випадку для нього розробляється індивідуальний план виконання курсової роботи.
       Робота виконується під керівництвом викладача (наукового керівника), який закріплюється  за певною темою рішення кафедри. Курсова робота повинна відповідати розробленому плану і має бути написана з дотриманням черговості питань наведених у плані. Запропоновані плани студенти можуть деталізувати і уточнювати на свій розсуд.
       Важливе значення при написанні курсової роботи має добір нормативно-правових актів, та іншої юридичної літератури. Студенти при написанні курсової роботи можуть використовувать будь-які підручники, навчальні посібники, монографії, статті з газет та журналів. Особливу увагу слід приділяти літературі, що рекомендується в методичних  вказівках, а також запропонованій науковим керівником. Потрібно також використовувати постанови Пленуму Верховного Суду України, а також роз”яснення Вищого Арбітражного Суду України, в яких містяться керівні роз”яснення судом з питань застосування діючого цивільного законодавства при розгляді різних категорій цивільних справ. Слід звернути увагу на опубліковану та місцеву судову практику, вивчення якої необхідне для з”ясування змісту цивільних законів, їх правильного застосування, а також удосконалення діючого законодавства.
       Курсова робота повинна мати належним чином оформлений титульний лист, план, який  складається з певних розділів. Обов”язковими частинами курсової роботи повинні бути: вступ, основні розділи, висновок, список використаних нормативних матеріалів і спеціальної літератури. У вступі обгрунтовується вибір теми, її актуальність, мета і завдання роботи. Далі викладаються основні розділи, які можуть бути поділені на параграфи, в яких викладається зміст обраної теми. У висновку зазначається  підсумок всього висвітленого  матеріалу, напрямки  вдосконалення  цивільно-правових норм. В тексті  повинні  бути  зноски на використані  джерела. Використання  цитат без вказівки на джерело не допускається.
       Написання кожного розділу потрібно починати з нового листа, для того щоб відокремити один розділ від іншого. Перед окремими частинами (розділами, параграфами) курсової роботи слід вказувати їх назви. Текст може бути  написаний від руки,  друкованим способом  на  папері  формату А-4 через 2 міжрядкових інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими. Обсяг курсової  роботи  25-30 друкованих сторінок. Робота підписується автором  з вказівкою кінцевої дати її написання.
       Закінчена і належним чином оформлена курсова робота подається студентом на кафедру у встановлені строки  для рецензування науковим керівником. Під час підготовки до захисту студент зобов”язаний вивчити зауваження, які викладені в рецензії і підготуватися до відповідей на різноманітні запитання щодо обраної  ним теми.

                 





















 












                          Т Е М А Т И К А   КУРСОВИХ   РОБІТ

1. 	Поняття, суб”єкти, об”єкти і зміст зобов”язання.
2. 	Система зобов”язань. Договірні і позадоговірні зобов”язання.
3. 	Підстави виникнення зобов”язань.
4. 	Сторони в зобов”язанні
5. 	Уступка вимоги і перевід боргу.
6. 	Припинення зобов”язаня.
7. 	Поняття,  значення та функції договору в цивільному праві.
8. 	Правове регулювання договорів
9. 	Договір-угода.
10. 	Договір-правовідношення.
11. 	Динаміка укладення договору.
12. 	Забезпечення виконання договірних зобов”язань.
13. 	Відповідальність за порушення зобов”язань по договору.
14. 	 Захист прав учасників договірних правовідносин.
15. 	Поняття договору купівлі-продажу.
16. 	Договір купівлі-продажу у роздрібній торгівлі
17. 	Купівля-продаж на біржах і аукціонах.
18. 	Договір міни.
19. 	Договір дарування.
20. 	Договір поставки.
21. 	Договір контрактації.
22. 	Оренда (майновий  найм).
23. 	Договір найму жилого приміщення.
24. 	Договір підряду.
25. 	Підрядні договори у капітальному будівництві.
26. 	Види перевезень та їх правове регулювання.
27. 	Договір перевезення вантажів.
28. 	 Договори перевезення пасажирів та багажу.
29. 	Допоміжні договори на транспорті.
30. 	Претензії та позови при перевезеннях.
31. 	Правове забезпечення кредитних правовідносин.
32. 	Цивільне регулювання готівкових та безготівкових розрахунків у господарському обороті.
33. 	Соціаль-економічна суть страхування та його правове регулювання.
34. 	Зобов”язання по добровільному страхуванню.
35. 	Зобов”язання по обов”язковому страхуванню.
36. 	Окремі види договорів добровільного майнового страхування.
37. 	Договір доручення.
38. 	Договір комісії.
39. 	Договір схову.
40. 	Договір по охороні об”єктів.
41. 	Договір про спільну діяльність (просте товариство).
42. 	Установчі договори.
43. 	Зобов”язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу).
44. 	Підстави, особливості та функції позадоговірної відповідальності.
45. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнвння, попереднього слідства,  прокуратури і суду.
46. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
47. 	Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров” і заподіянні смерті громадянинові.
48. 	Право інтелектуальної власності.
49. 	Авторське право і суміжні права.
50. 	Право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 
51. 	Право на нові сорти рослин і нові породи тварин.
52. 	Право на раціоналізаторську пропозицію.
53. 	Право на науково-технічну інформацію.
54. 	Право на знаки для товарів і послуг.
55. 	Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.
56. 	Договори на створення і використання об”єктів інтелектуальної власності.
57. 	Спадкування за законом.
58. 	Спадкування за заповітом.
                         















                                   ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ                                             

1. 	Поняття і значення договору поставки. Організація господарських зв”язків з поставок. Порядок і способи договорів поставки.
2. 	Зміст договору та його виконання.
3. 	Правові наслідки порушення договору поставки.
4. 	Договори на постачання енергією та газом.
5. 	Поняття  та  укладання  договору на закупку  сільськогосподарської продукції.
6. 	Зміст і виконання договору контрактації. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської  продукції.
7. 	Відповідальність сторін за порушення договору контрактації.
8. 	Поняття, зміст та предмет договору найму житлового приміщення. Житловий фонд та порядок надання житлових приміщень.
9. 	Права і обов”язки наймача та членів його сім”ї на користування житловим приміщенням
10. 	Збереження права користування житловим приміщенням за тимчасово відсутніми  наймачем або членами його сім”ї.
11. 	Право на обмін та  піднайм житлового приміщення. Надання громадянам житла у зв”язку з капітальним ремонтом.
12. 	Зміна та припинення договору найму житлового приміщення.
13. 	Поняття і значення договору підряду.
14. 	Зміст договору підряду.
15. 	Права і обов”язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду.
16. 	Договір побутового замовлення.
17. 	Поняття і значення підрядних договорів у капітальному будівництві.
18. 	Система підрядних договорів та джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.
19. 	Договір на виконання проектних і розвідувальних робіт.
20. 	Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду.
21. 	Види перевезень та їх правове регулювання.
22. 	Зміст, укладання та оформлення договорів перевезення вантажів.
23. 	Виконання договорів перевезення вантажів.
24. 	Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.
25. 	Договір буксирування.
26. 	Договори на експлуатацію під”їздних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди.
27. 	Договір перевезення пасажирів та багажу.
28. 	Претензії та позови при перевезеннях.
29. 	Договори експедиції.
30. 	Поняття та основні види зобов”язань за спільною діяльністю.
31. 	Договори про спільну діяльність (просте товариство).
32. 	Установчі договори.
33. 	 Поняття та сторони зобов”язань, що виникають з оголошення конкурсу.
34. 	Предмет конкурсу та правовий режим дій учасників зазначених зобов”язальних відносин.
35. 	Припинення правовідносин за конкурсом. Мета конкурсу.
36. 	Поняття та елементи зобов”язань, що виникають внаслідок рятування колективного і державного   майна.
37. 	Підстави виникнення зобов”язань, пов”язаних з рятуванням колективного і державного майна.
38. 	Обсяг шкоди і порядок її відшкодування.
39. 	Юридичні факти, які породжують даний вид позадоговірних зобов”язань.
40. 	Предмет та учасники зобов”язань.
41. 	Повернення майна потерпілому. Стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави.
42. 	Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.
43. 	Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов”язаних з творчою діяльністю.
44. 	Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов”язаних з творчою діяльністю.
45. 	Об”єкти правової охорони.
46. 	Суб”єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
47. 	Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
48. 	Суб”єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
49. 	Поняття та види знаків для товарів і послуг.
50. 	Оформлення прав на знаки для товарів і послуг.
51. 	Права і обов”язки, що випливають із свідоцтва.
52. 	Захист прав на знаки для товарів і послуг.
53. 	Право на  фірмове найменування (фірму).
54. 	Право на використання найменування місця походження товару. 
55. 	Правова охорона сортів рослин.
56. 	Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва.
57. 	Право на раціоналізаторську пропозицію.
58. 	Право на науково-технічну інформацію.
59. 	Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію.


               ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ  
                                   
1. 	Поняття та склад  зобов”язання.
2. 	Підстави виникнення зобов”язань.
3. 	Система цивільних зобов”язань. Договірні і позадоговірні зобов”язання.
4. 	Поняття, значення та функції договору в цивільному праві.
5. 	Система цивільно-правових договорів.
6. 	Зміст і тлумачення договору.
7. 	Укладення,  зміна  і  розірвання договору.
8. 	Поняття та принципи  виконання зобов”язання.
9. 	Суб”єкти  виконання  зобов”язання.
10. 	Місце, строк  та спосіб виконання  зобов”язання.
11. 	Особливості виконання часткового  та солідарного  зобов”язання.
12. 	Поняття способів забезпечення виконання зобов”язань (загальна характеристика).
13. 	Неустойка, завдаток, порука і гарантія - окремі способи забезпечення виконання зобов”язань.
14. 	Речово-правові способи забезпечення виконання зобов”язань (загальна характеристика).
15. 	Підстави виникнення застави. Строки заставних правовідносин. Предмет застави.
16. 	Форма та зміст договору застави. Припинення застави.
17. 	Іпотека, застава товарів в обороті або у переробці, заклад як вид застави.
18. 	Поняття та значення цивільно-правової відповідальності за порушення зобов”язань.
19. 	Види договірної відповідальності.
20. 	Умови (підстави) договірної відповідальності.
21. 	Поняття та способи припинення зобов”язань.
22. 	Окремі способи припинення зобов”язань. Виконання зобов”язань.
23. 	Поняття, значення та види договору купівлі-продажу.
24. 	Сторони в договорі купівлі-продажу.
25. 	Предмет договору. Ціна у договорі. Форма договору.
26. 	Встановлення моменту  виникнення права власності у покупця.
27. 	Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення.
28. 	Особливості окремих видів купівлі-продажу.
29. 	Договір міни (бартеру).
30. 	Особливості купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу.
31. 	Організаційно-правові основи торговельної діяльності.
32. 	Договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі.
33. 	Договір купівлі-продажу об”єктів приватизації. Строки, форма та порядок укладення   договору купівлі-продажу державного майна.
34. 	Предмет договору купівлі-продажу у процесі приватизації. Ціна об”єкта приватизації. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання договору.
35. 	Правила біржової торгівлі. Біржові угоди купівлі-продажу на товарній біржі. Купівля-продаж іноземної валюти.
36. 	Поняття, порядок, способи укладення і зміст договору поставки.
37. 	Виконання та правові наслідки порушення договору поставки.
38. 	Поняття, зміст, виконання та відповідальність сторін за договором контрактації.
39. 	Поняття, ознаки, сторони та зміст договору дарування.
40. 	Договір довічного утримання.
41. 	Договір майнового найму (оренда).
42. 	Правове регулювання оренди державного майна.
43. 	Питання правового регулювання лізингу.
44. 	Поняття, зміст та предмет договору найму жилого приміщення. Права і обов”язки наймача та членів його сім”ї.
45. 	Право на обмін жилого приміщення. Піднайом.  Зміна  та припинення договору найму жилого приміщення.
46. 	Поняття, значення та зміст договору підряду. Права та обов”язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду.
47. 	Договір побутового замовлення.
48. 	Договори підряду в капітальному будівництві. Договір субпідряду.
49. 	Види перевезень та їх правове регулювання. Зміст, укладення та оформлення договорів перевезення вантажів.
50. 	Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу.
51. 	Договір буксирування. Договори на експлуатацію під”їздних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди. Договір перевезення пасажиру та багажу.
52. 	Претензії та позови при перевезеннях. Договори експедиції.
53. 	Поняття кредитної системи України. Поняття та види кредиту. Кредитні зобов”язання.
54. 	Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.
55. 	Поняття, сторони та істотні умови договору позики. Укладення та виконання договору позики.
56. 	Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Страхове зобов”язання. Основні страхові поняття.
57. 	Зобов”язання по добровільному та обов”язковому страхуванню.
58. 	Окремі види договорів добровільного майнового та особистого страхування.
59. 	Поняття, зміст та значння договору доручення.
60. 	Поняття, сторони, предмет та сфера застосування договору комісії.
61. 	Форма, порядок укладення та строк договору комісії. Права та обов”язки сторін. Припинення договору.
62. 	Поняття договору схову та підстави виникнення  зобов”язань зі зберігання. Строки, предмет, об”єкти, форма та строк договору схову.
63. 	Права та обов”язки сторін за договоро схову. Відповідальність сторін у зобов”язаннях зі зберігання.
64. 	Договір про охорону об”єктів.
65. 	Поняття та основні види зобов”язань за спільною діяльністю.
66. 	Договори про спільну діяльність (просте товариство).
67. 	Установчі договори.
68. 	Зобов”язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу).
69. 	Поняття та елементи зоюов”язань із заподіянням шкоди.
70. 	Деліктна відповідальнімть: поняття та зміст. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції.
71. 	Підстави деліктної (позадоговірної) відповідальності.
72. 	Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника.
73. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади державних і громадських організацій.
74. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.
75. 	Відповідальність за  шкоду заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
76. 	Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними , а також шкоду спільно заподіяну кількома особами.
77. 	Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров”я і заподіянні смерті громадянинові.
78. 	Зобов”язання із рятування колективного і державного майна.
79. 	Зобов”язання з безпідставного придбання або збереження майна.
80. 	Спільне та відмінне у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов”язаних з творчою діяльністю.
81. 	Поняття, джерела, об”єкти авторського права та суб”єкти авторських відносин.
82. 	Суб”єктивне авторське право, його зміст і межі. Захист авторських прав. Суміжні права та їх захист.
83. 	Поняття, види і зміст авторських договорів.
84. 	Об”єкти, суб”єкти, суб”єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки та їх захист.
85. 	Поняття та види прав на знаки для товарів і послуг. Права і обов”язки, що випливають із свідоцтва та їх захист.
86. 	Правова охорона сортів рослин. Право на селекційні досягнення  в галузі тваринництва.
87. 	Право на раціоналізаторську пропозицію, науково-технічну інформацію, індивідуалізацію підприємства.
88. 	Поняття, значення та основні поняття спадкового права. Відкриття спадщини.
89. 	Спадкування за законом.
90. 	Спадкування  за  заповітом.










                 












   


                 





                       ПОКАЖЧИК  ОСНОВНИХ  СКОРОЧЕНЬ




      БНА  - Бюлетень  Нормативних  Актів  Міністерств  і  Відомств   СРСР.

      ВВР   -  Відомості Верховної Ради України.

      ВСУ  -  Верховний Суд України.

      НБУ  -  Національний банк України.

























