
Інструкційно - методична карта практичного заняття № 1 
 

Дисципліна: «Цивільне та сімейне право» 

Розділ: Цивільне право 

Тема заняття : Фізична особа як суб"єкт цивільного права 

Зміст заняття : вирішення ситуацій із визначення видів та обсягу цивільної дієздатності 

фізичної особи. 

Мета заняття : 

навчальна - формування професійного уміння студентів щодо визначення дієздатності 

фізичної особи. 

виховна - сприяти підвищенню правової грамотності студентів та вміння застосовувати 

діюче законодавство. 

 

Методичне забезпечення заняття: 

1. Цивільний кодекс України 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент : 

ІІ. Актуалізація опорних знань : 

1. Фізична особа як учасник цивільних правовідносин, її правоздатність . 

2. Дієздатність фізичної особи, її види та їх сутність . 

3. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною , обмежено дієздатною. 

4. Обсяг дієздатності малолітніх та неповнолітніх , умови надання повної дієздатності 

неповнолітнім:" 

 

ІІІ. Вірішення ситуацій: 
 

Ситуація 1.10 березня 200... року під час видачі заробітної плати касир підприємства 

повідомив слюсаря Петренка В.В. про нарахування йому зарплати але видавати гроші відмовився, 

посилаючись на розпорядження директора. 

Оцініть ситуацію з точки зору дієздатності Петренка В, В, , визначіть всі можливі варіанти 

донної ситуації і дайте кожному з них правову оцінку. 

 

Ситуація 2. До Вас , як до юриста, звернулась громадянка Сидорова В.П.і розповіла, що 10 

липня 200... раку її чоловік зранку пішов на роботу і вже більше року їй про його місце знаходження 

нічого не відомо , Розшуки чоловіка , в тому числі і органами МВС , позитивних наслідків не дали . 

Чоловік володіє жилим будинком , автомобілем, земельною ділянкою, які залишились без власника і 

потребують догляду . 

Як їй юридично оформити цей догляд за майном чоловіка ? Розгляньте ситуацію і дайте 

відповідь Сидоровій В.П. 

 

Ситуація 3. 25 серпня 200... року Гудименко І.П., 20 липня 15$8 розродження, звернувся до 

місцевих органів опіки і піклування за наданням йому- повної дієздатності. Визначить умови 

надання йому повної дієздатності ? 

 

Ситуація 4. Григоренко ГІМ.. який був оголошений померлим 18 квітня 2003 року-. з"явився у 

м. Павлоград , Дніпропетровської області, де він раніше мешкав і став вимагати від своїх 

спадкоємців повернення спадщини , що складалася з житлового будинку-, садової ділянки та 

грошового вкладу на суму в 15 тис. грн.. 

Дайте правову оцінку цієї ситуації та визначте права кожного з учасників  

 

Ситуація 5. Неповнолітній Грайдук С.С. придбав у свого знайомого Симоненка В.В. за 

договором купівлі- продажу велосипед , Батько неповнолітнього не погодився з цим правочином і 

став вимагати від Симоненка В.В. розірвання договору і повернення грошей за велосипед. Визначіть 

можливі варіанти ситуації і дайте т правову оцінку. 

 

 



Ситуація 6, Підприємець Собко І.Л., якій мав у приватній власності магазин був визнаний 

судом недієздатним. Які правові наслідки, має це рішення- суддя ? 

 

Методичні рекомендації: 
 

Вирішуючи ситуації в ході практичного заняття студентам необхідно керуватися главами 4 та 5 

Цивільного кодексу . 

При цьому слід виходити з того, що відповідно до ст. 24 ЦК фізичною особою визнається 

людина ,як біологічна та соціальна істота., тобто з правової точки зору фізичною особою є не тільки 

громадяни України, а при встановлених законом умовах й іноземці, та особи без громадянства, 

У громадян України цивільні права й обов"язки виникають з моменту народження , але для 

цього недостатньо лише факту народження , так як виникнення певних прав та обов"язків закон 

пов"язуе з її правоздатністю ( ч. І ст, 25 ), тобто здатністю мати ці цивільні права та обов'язки . Це 

означає , що не дивлячись на визнання правоздатності за кожною людиною з моменту народження 

конкретна фізична особа з встановлених законом випадках може мати окремі права та обов"язки 

тільки з досягненням відповідного віку . 

Цивільною дієздатністю , тобто здатністю своїми діями набувати для себе цивільних прав і 

самостійно їх здійснювати . створювати для себе-цивільні обов"язки та самостійно їх виконувати і 

нести відповідальність в разі невиконання , закон наділяє тільки тих фізичних осіб які усвідомлюють 

значення своїх дій та ( або ) можуть керувати ними ,а також пов"язує виникнення цивільної 

дієздатності досягненням певного віку. 

Цивільгода кодекс виділяє часткову дієздатність осіб . які не досягай 14 років , неповну 

дієздатність осіб у віці від 14 до 18 років , повну дієздатність, обмежену дієздатність та 

недієздатність фізичної особи. 

З правоздатністю та дієздатністю закон також гаж'язує правові наслідки визнання судом особи 

безвісно відсутньою та оголошення її померлою . 

 

 

Викладач    Ю.М. Скляренко 

                                                               Ю. В. Децюра 


