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ВСТУП 

 
Навчальна дисципліна «Цивільне право» є нормативною і однією із 

фундаментальних для підготовки фахівців юридичного профілю. Адже 
майнові та особисті немайнові відносини, що виступають предметом 
правового регулювання галузі цивільного права охоплюють надзвичайно 
широке коло учасників. Навчальна дисципліна «Цивільне право» є 
необхідним підґрунтям для подальшого опанування ряду спеціалізованих 
юридичних дисциплін. 

Предметом навчальної дисципліни «Цивільне право» є основні 
принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, 
терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути загальної 
та особливої частин цивільного права, особистих немайнових прав, 
речового права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, 
специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових 
відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню та 
майновій самостійності їх учасників відносин. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визначаються її 
фундаментальним значенням для підготовки фахівця юридичного 
профілю. Цивільне право у навчальному плані підготовки передує 
вивченню ряду навчальних дисциплін, які є підгалузями цивільного 
права («Право інтелектуальної власності», «Спадкове право») чи тісно 
переплітаються з іншими міжгалузевими комплексними інститутами 
(галузями) як от «Господарське право», «Договірне право», 
«Інформаційне право» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
Модуль 1. – «Загальні положення цивільного права. Цивільні 

правовідносини» – включає в себе теми які містять матеріал щодо 
поняття цивільного права та його джерел, поняття цивільних 
правовідносин, їх об’єктів та змісту, суб’єктів та їх правового статусу. 

Модуль 2. – «Право власності та інші речові права» – включає теми, 
які містять навчальний матеріал щодо поняття, змісту та форм права 
власності та похідних від нього речових прав, речових прав третіх осіб та 
права інтелектуальної власності. 

Модуль 3. – «Зобов’язальне право. Окремі види договірних 
зобов’язань» – включає в себе теми, які містять навчальний матеріал 
щодо загальної характеристики зобов’язань, принципів їх виконання та 
способів забезпечення; щодо цивільно-правового договору, як основної 
підстави виникнення зобов’язань, та окремих видів договірних 
зобов’язань. 

Модуль 4. – «Зобов’язання з односторонніх дій та інші позадоговірні 
зобов’язання. Спадкування» – включає теми, які містять навчальний 
матеріал щодо зобов’язань з правомірних односторонніх дій та деліктів 



(відшкодування шкоди), а також загальні положення про спадкування за 
законом і заповітом. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право» 

є засвоєння основних засад цивільно-правового регулювання майнових 
та особистих немайнових відносин, які охоплюють надзвичайно широке 
коло учасників та є одними із найбільш розповсюджених правовідносин. 

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи 
науково-теоретичних і практичних знань з цивільного права, визначення 
та розкриття змісту понять, категорій та інститутів цивільного права, 
законодавчих актів; виховання поваги до законів, їх додержання і 
виконання у практичній діяльності; підготовка до вивчення навчальних 
дисциплін, предметом яких є окремі підгалузі цивільного права. 
Опанування курсу повинно надати можливість студентам зорієнтуватися 
у масиві цивільного законодавства та регульованих ним правовідносин. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
«Цивільне право» є: 
– ознайомлення з найважливішими джерелами цивільного права; 
– засвоєння принципів цивільного права і вміння використовувати їх 

зміст при розв’язанні конкретних практичних ситуацій, вирішенні 
спорів; 

– набуття досвіду роботи з відповідними юридичними документами. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у 

результаті вивчення дисципліни «Цивільне право» студенти 
повинні: 

знати: 
‒ предмет та метод регулювання цивільних відносин, основні поняття, 

категорії та інститути цивільного права України; 
‒ поняття, зміст та види цивільних відносин, їх специфіку, підстави 

виникнення та їх учасників; 
‒ особливості правового регулювання окремих видів цивільних 

відносин; чинне цивільне законодавство; 
‒ поняття, принципи та способи здійснення і захисту цивільних прав; 
‒ проблеми розвитку цивільного права у поєднанні з проблемами 

суміжних галузей права на сучасному етапі. 
уміти: 

‒ відмежовувати цивільні правовідносини від інших видів 
правовідносин; 

‒ тлумачити та висвітлювати основні поняття, інститути, категорії 
цивільного права; 

‒ орієнтуватися у чинному цивільному законодавстві, правильно 
застосовувати нормативно-правові акти для розв’язання конкретних 
правових ситуацій; 



‒ застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових 
актів у практичній діяльності; 

‒ використовувати різноманітні цивільно-правові засоби у вирішенні 
економічних і соціальних завдань, захисті цивільних прав та інтересів 
суб’єктів цивільно-правових відносин; 

‒ розробляти окремі цивільно-правові документи. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин, 6 кредитів 

ЄКТС (для студентів з 2015 року набору – 180 годин, 6 кредитів ЄКТС). 
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної 

програми дисципліни «Цивільне право», затвердженої Вченою радою 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 16 квітня 2014 року (протокол № 5). 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 

Цивільні правовідносини 
 
Тема 1. Цивільне право в системі права України. Джерела 

цивільного права. 
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет цивільного 

права. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного 
права. Система цивільного права. Співвідношення цивільного права з 
іншими галузями права. 

Загальна характеристика джерел цивільного права. Цивільне 
законодавство України: поняття і структура. Конституція України – 
основа цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України 
як основний акт цивільного законодавства України, історія його 
прийняття та структура. Інші акти цивільного законодавства. Дія актів 
цивільного законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. 
Міжнародні договори та їх значення у регулюванні цивільних 
правовідносин. 

Договір як джерело цивільного права, акти цивільного 
законодавства і договір. Нормативний договір. Типові та примірні 
договори. 

Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту. 
Цивільно-правові норми: поняття, види. Оцінювальні поняття в 

цивільному праві. Аналогія в цивільному праві. 
Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні норм цивільного права. 
 
Тема 2. Цивільне право як наука. 
Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. Цивільне 

право як навчальна дисципліна. Становлення цивілістичної науки в 
Україні та її сучасний стан. 

 
Тема 3. Цивільне правовідношення. 
Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 

правовідношення. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти 
цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та 
зміст суб’єктивних прав та обов’язків. Види цивільних правовідносин. 
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

 
Тема 4. Фізична особа як суб’єкт цивільного правовідношення. 
Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 

Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної особи. 



Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи. Нікчемність 
правочинів та недійсність актів, що обмежують можливість фізичної 
особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки. 
Співвідношення цивільної правоздатності та суб’єктивного 
цивільного права. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної 
особи недієздатною. Опіка та піклування. 

Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове 
значення. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Акти 
цивільного стану. 

Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення 
підприємницької діяльності фізичною особою. Цивільно-правова 
відповідальність фізичної особи-підприємця. Управління майном, що 
використовується для підприємницької діяльності органом опіки та 
піклування. Банкрутство фізичної особи-підприємця. 

 
Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи. 
Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи. 

Класифікація особистих немайнових прав в цивільному праві. 
Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 
фізичної особи. 

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 
фізичної особи. 

Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових 
прав. 

Спростування недостовірної інформації та відповідь як способи 
захисту особистих немайнових прав. Поняття «поширення 
недостовірної інформації». Оціночні судження. Презумпція 
недостовірності негативної інформації про особу. Спростування 
недостовірної інформації, поширеної через ЗМІ. 

Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті 
немайнові права фізичної особи. 

Відшкодування майнової та моральної шкоди як способи захисту 
особистих немайнових прав фізичної особи. 

 
Тема 6. Юридична особа як суб’єкт цивільного 

правовідношення. Окремі види юридичних осіб. 
Поняття й ознаки юридичної особи. Цивільна право- і дієздатність 

юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Найменування 
юридичної особи. Особисті немайнові права юридичної особи. 

Юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного 
права. 



Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Установи. 
Підприємницькі та непідприємницькі товариства. Господарські 
товариства. Виробничий кооператив. Філії та представництва. 

Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення 
юридичних осіб, їх реорганізація та ліквідація. Управління 
юридичною особою. Відповідальність юридичних осіб. 

Правові форми участі держави, територіальних громад у цивільних 
відносинах. 

 
Тема 7. Об’єкти цивільних правовідносин. 
Поняття та види об’єктів цивільних прав. Оборотоспроможність 

об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та 
класифікація речей. Нерухомі та рухомі речі. Державна реєстрація 
прав на нерухомість. Речі подільні та неподільні, визначені 
індивідуальними або родовими ознаками, споживні та неспоживні. 
Головна річ і приналежність, складові речі. Складні речі. Продукція, 
плоди та доходи. Майно. Підприємство як єдиний майновий комплекс. 
Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Поняття, групи та види 
цінних паперів як об’єктів цивільних прав. 

Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. Нематеріальні блага як 
об’єкти цивільного прав. Результати інтелектуальної, творчої 
діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної власності. 
Інформація, особисті немайнові блага. Службова та комерційна 
таємниця як об’єкти цивільних правовідносин. 

 
Тема 8. Здійснення та захист цивільних прав, відповідальність. 

Цивільно-правові строки і терміни, позовна давність. 
Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. 
Виконання цивільних обов’язків. Право на захист цивільних прав та 
інтересів. Захист цивільних прав та інтересів судом. Захист цивільних 
прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого 
самоврядування. Захист цивільних прав нотаріусом. Самозахист 
суб’єктивних цивільних прав та інтересів. Визнання незаконним 
правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. 
Види та форми цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови 
цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова 
відповідальність без наявності вини. Підстави звільнення від 
цивільно-правової відповідальності. 



Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових 
строків та термінів. Початок перебігу та закінчення строку. Порядок 
вчинення дій в останній день строку. 

Поняття, значення і види дії позовної давності. Зміна тривалості 
позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу, 
зупинення і переривання позовної давності. Перебіг позовної давності 
у разі залишення позову без розгляду. 

Застосування позовної давності до додаткових вимог. Наслідки 
спливу позовної давності. Поновлення позовної давності. Вимоги, на 
які позовна давність не поширюється. 

 
Тема 9. Правочини. 
Поняття та види правочинів. Одно-, дво- або багатосторонні 

правочини. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для 
чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. 

Форма правочину, способи волевиявлення. Правочини, які можуть 
вчинятися усно. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. 
Вимоги до письмової форми правочину. Нотаріальне посвідчення 
правочину. Державна реєстрація правочину. Місце вчинення 
правочину. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з 
настанням певної обставини (відкладальна, скасувальна обставина). 
Тлумачення змісту правочину. 

Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки 
недійсності правочину, його частини. Правові наслідки недодержання 
вимоги щодо письмової форми правочину, вимоги закону про 
нотаріальне посвідчення одностороннього правочину, договору. 
Правові наслідки вчинення правочину малолітньою, неповнолітньою 
особами за межами їхньої цивільної дієздатності. Правові наслідки 
вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої 
обмежена, за межами її цивільної дієздатності. Правові наслідки 
вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування. Правові 
наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у 
момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) 
не могла керувати ними, правові наслідки вчинення правочину 
недієздатною фізичною особою. Правові наслідки укладення 
юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти. 
Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний 
порядок. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом 
помилки, обману, насильства, у результаті зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з другою стороною, під впливом тяжкої 
обставини. Правові наслідки фіктивного, удаваного правочину. 
Момент недійсності правочину. 

 
Тема 10. Представництво в цивільному праві. 



Поняття та підстави представництва. Правочини, які може вчиняти 
представник, правові наслідки вчинення правочину представником. 
Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 

Представництво за законом. Комерційне представництво. 
Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 
Довіреність юридичної особи. Термін довіреності. Припинення 
представництва за довіреністю, скасування довіреності. Відмова 
представника від вчинення дій визначених довіреністю. 

 
Модуль 2. Право власності та інші речові права 

 
Тема 11. Право власності: загальні положення. Форми і види 

права власності. 
Поняття та ознаки речових прав. Види речових прав. 
Поняття власності і права власності. Зміст права власності. 
Суб’єкти права власності. Право власності Українського народу. 

Право приватної власності. Право державної власності. Право 
комунальної власності. 

Здійснення права власності. Межі здійснення права власності. 
Обов’язки власника. Тягар утримання майна. Ризик випадкового 

знищення та випадкового пошкодження майна. 
Поняття та види права спільної власності. 
Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави 

виникнення. Визначення часток у праві спільної часткової власності. 
Ідеальна і реальна частка. Здійснення права спільної часткової 
власності. Право переважної купівлі частки у праві спільної часткової 
власності. Припинення права спільної часткової власності. 

Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави 
виникнення. Здійснення права спільної сумісної власності. 
Припинення права спільної сумісної власності. 

 
Тема 12. Набуття і припинення права власності. 
Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види. 
Набуття права власності на новостворену річ. Переробка 

(специфікація) як підстава набуття права власності. Набуття права 
власності на прирощення, які приносить річ. Привласнення 
загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на 
безхазяйну річ. Знахідка та порядок набуття права власності на неї. 
Бездоглядна домашня тварина. Набуття права власності на скарб. 
Набуття права власності за давністю володіння нею (набувальна 
давність). 

Набуття права власності за договором. Момент виникнення права 
власності у набувача за договором. Інші похідні способи набуття 
права власності. 



Загальна характеристика підстав (способів) припинення права 
власності. Співвідношення понять «припинення права власності» і 
«позбавлення права власності». 

Відчуження речі як підстава припинення права власності. Відмова 
власника від права власності. Припинення права власності особи на 
майно, яке не може їй належати. Знищення речі як підстава 
припинення права власності. Викуп пам’ятки історії та культури. 
Викуп земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю. 
Націоналізація, конфіскація і реквізиція як підстави припинення права 
власності. Інші підстави припинення права власності. 

 
Тема 13. Інші речові права. 
Загальна характеристика речових прав на чуже майно, їх види. 
Право володіння чужим майном: суб’єкти, підстави виникнення та 

припинення. Обов’язок недобросовісного володільця щодо 
повернення майна особі, яка має на нього право власності чи інше 
право, або яка є добросовісним володільцем. 

Право обмеженого користування чужим майном (сервітут). 
Суб’єкти, об’єкти, види та зміст сервітуту, порядок його встановлення 
та припинення. 

Право користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Підстави виникнення та 
припинення. Строк договору про надання права користування чужою 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Права та 
обов’язки власника земельної ділянки, наданої у користування для 
сільськогосподарських потреб, та землекористувача. Право 
землекористувача на відчуження права користування земельною 
ділянкою. 

Поняття та підстави виникнення права користування чужою 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Права та обов’язки 
власника земельної ділянки, наданої для забудови, та 
землекористувача. Підстави та правові наслідки припинення права 
користування земельною ділянкою для забудови. 

 
Тема 14. Захист права власності. 
Загальні засади захисту права власності. Речово-правові способи 

захисту права власності. Витребування майна від особи, яка незаконно 
заволоділа ним (віндикаційний позов), та розрахунки. Особливості 
витребування майна від добросовісного набувача. Витребування 
грошей та цінних паперів. Захист права власності від порушень, не 
пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання 
права власності. Визнання незаконним правового акту, що порушує 
право власності. Особливості відшкодування шкоди, завданої 
власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у 



зв’язку із зниженням їх цінності. Зобов’язально-правові способи 
захисту права власності. 

 
Тема 15. Право інтелектуальної власності. 
Поняття права інтелектуальної власності. Творча діяльність. 

Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. 
Об’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові і 

майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності. Строк 
чинності прав інтелектуальної власності. Використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної 
власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить 
кільком особам. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений 
у зв’язку з виконанням трудового договору. Права інтелектуальної 
власності на об’єкт за замовленням. 

Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права 
інтелектуальної власності судом. 

Поняття і джерела авторського права. Об’єкти авторського права. 
Твори, які не є об’єктами авторського права. Права на проекти 
офіційних документів, символів і знаків. Виникнення авторського 
права. Суб’єкти авторського права. Співавторство. Особисті 
немайнові права автора. Забезпечення недоторканності твору. 
Майнові права інтелектуальної власності на твір. Використання твору. 
Використання твору за згодою автора. Правомірне використання 
твору без згоди автора. Право автора на оплату за використання його 
твору. 

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. 
Наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на твір. Право автора на частку від суми продажу оригіналу 
твору. Спадкування авторських майнових прав. 

Поняття та джерела суміжних прав. Об’єкти суміжних причин. 
Суб’єкти суміжних прав. Види суміжних прав. Майнові права 
інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав. Виникнення і 
здійснення суміжних прав. Використання виконання. Права 
виконавців. Використання фонограми, відеограм. Використання 
передачі (програми) організації мовлення. Строк чинності суміжних 
майнових прав. 

Поняття наукового відкриття. Право на наукове відкриття. Поняття 
та загальна характеристика права інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок, на компонування 
інтегральної мікросхеми, об’єкти раціоналізаторської пропозиції, нові 
сорти рослин і породу тварин, комерційне найменування, торговельну 
марку, географічне зазначення, комерційну таємницю. 

Види договорів щодо розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права 



інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір про 
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 
Договір комерційної концесії. 

 
Модуль 3. Зобов’язальне право. 

Окремі види договірних зобов’язань. 
 
Тема 16. Загальні положення про зобов’язання. Цивільно-

правовий договір. 
Зобов’язальне право та його місце в системі цивільного права. 

Поняття зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Види 
зобов’язань. 

Елементи зобов’язання. Сторони і треті особи у зобов’язанні. 
Множинність сторін, її види. Заміна сторін у зобов’язанні. 

Поняття договору в цивільному праві. Співвідношення між 
поняттями «договір», «правочин», «домовленість», «контракт». 
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. 
Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні 
договори. Попередній договір. Змішаний договір. Публічний договір. 
Договір приєднання. Договір на користь третьої особи. 

Зміст договору. Істотні умови договору. Предмет договору. Ціна в 
договорі. Строк договору. Типові і примірні договори. 

Поняття та стадії укладення договору. Пропозиція укласти договір 
(оферта), вимоги до неї. Публічна оферта. Правове значення реклами 
та інших пропозицій, адресованих невизначеному колу осіб. 
Прийняття пропозиції (акцепт). Момент укладення договору. Місце 
укладення договору. Форма договору. 

Підстави для зміни і розірвання договору. Правові наслідки зміни і 
розірвання договору. Співвідношення між поняттями «розірвання 
договору» і «відмова від договору». 

 
Тема 17. Виконання зобов’язань, відповідальність за їх 

порушення. Припинення зобов’язань. 
Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. Суб’єкти 

виконання зобов’язання. Строк (термін) виконання зобов’язання. 
Місце виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання. 
Особливості виконання грошових зобов’язань. Виконання 
зобов’язання шляхом внесення боргу в депозит нотаріуса. Зустрічне 
виконання зобов’язання. Підтвердження виконання зобов’язання. 

Загальна характеристика підстав (способів) припинення 
зобов’язань. Припинення зобов’язання належним його виконанням. 
Передання відступного. Припинення зобов’язання шляхом 
зарахування зустрічних однорідних вимог. 



Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Новація. 
Прощення боргу. Неможливість виконання як підстава припинення 
зобов’язання. Збіг кредитора і боржника в одній особі. Смерть 
фізичної особи, ліквідація юридичної особи – сторони у зобов’язанні 
та їх вплив на динаміку зобов’язального правовідношення. 

 
Тема 18. Способи забезпечення виконання зобов’язань. 
Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання 

зобов’язань, їх ознаки, види. Форма правочину щодо забезпечення 
виконання зобов’язання. 

Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 
Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання. 
Завдаток: поняття, функції. Співвідношення з авансом. Правові 

наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком. 
Застава: поняття, види, підстави виникнення. Предмет застави. 

Суб’єкти заставних правовідносин. Договір застави, його зміст та 
форма. Звернення стягнення на заставлене майно. 

Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання. 
 
Тема 19. Договори про передання майна у власність. 
Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 
Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в 

сучасних умовах, сфера застосування та джерела правового 
регулювання. Сторони в договорі купівлі-продажу. Право продажу 
речі. Форма договору купівлі-продажу. 

Зміст договору купівлі-продажу. Предмет договору. Кількість, 
асортимент, комплектність, якість товару, тара і упаковка. Комплект 
товару. Ціна в договорі купівлі-продажу. Права та обов’язки покупця і 
продавця. 

Види договорів купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-
продажу та його види. Договір поставки. Договір контрактації 
сільськогосподарської продукції. Договір постачання енергетичними 
та іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір міни. 

Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони в 
договорі. Предмет договору дарування. Форма договору. Обов’язки 
дарувальника. Відмова від договору дарування. Розірвання договору 
дарування. Пожертва як різновид дарування. 

Договір ренти: поняття, ознаки. Сторони в договорі ренти. Форма 
договору. Зміст договору ренти. Передання майна під виплату ренти. 
Форма і розмір ренти, строк її виплати. Забезпечення виплати ренти. 
Припинення договору ренти. 

Договір довічного утримання: поняття, ознаки. Сторони у договорі. 
Форма договору довічного утримання (догляду). Зміст договору. 
Обов’язки набувача за договором. Забезпечення виконання договору 



довічного утримання (догляду). Припинення договору довічного 
утримання (догляду). 

 
Тема 20. Договори на передання майна у користування. 
Поняття, предмет та строк договору найму. Сторони в договорі 

найму, їх права та обов’язки. Права третіх осіб на річ, яка передана у 
найм. Правові наслідки зміни власника речі, переданої у найм. 
Піднайм. Припинення договору найму. 

Окремі види договору найму (оренди). Договір прокату. Договір 
найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму будівлі або іншої 
капітальної споруди. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 
Договір лізингу та його види. 

Поняття, предмет, форма та строк договору позички. Зміст 
договору позички. Розірвання договору. Припинення договору. 

 
Тема 21. Договір найму (оренди) житла. 
Поняття договору найму (оренди) житла та його види. Предмет та 

форма договору комерційного найму (оренди) житла. Сторони в 
договорі, їх права та обов’язки. Строк договору. Договір піднайму 
житла. Заміна наймача у договорі. Підстави та правові наслідки 
розірвання договору. 

 
Тема 22. Договори про виконання робіт. 
Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна 

характеристика договору підряду. Випадки зміни та розірвання 
договору підряду. Порядок і строки пред’явлення позовів у разі 
виявлення недоліків у роботі. Виконання, передання та прийняття, 
оплата робіт за договором. 

Види договору підряду. Договір побутового підряду. Договір 
будівельного підряду. Особливості договору підряду на проектні та 
пошукові роботи. Об’єкт та предмет договору. 

Поняття та предмет договорів на виконання науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Сторони 
договору, їх права та обов’язки. Ризики та відповідальність сторін за 
договором. 

 
Тема 23. Загальна характеристика договорів про надання 

послуг. 
Договір про надання послуг. Виконання договору про надання 

послуг. Плата за договором про надання послуг. Відшкодування 
виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання 
послуг. Строк договору про надання послуг. Відповідальність 
виконавця за порушення договору про надання послуг. Розірвання 
договору про надання послуг. 



 
Тема 24. Договори на надання юридичних послуг. 
Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. 

Співвідношення між поняттями «доручення» і «довіреність». Сторони 
у договорі. Зміст договору доручення. Права та обов’язки сторін, їх 
зміст та порядок виконання. Припинення договору доручення. 

Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. Договір 
комісії і суміжні договори (договір доручення, договір консигнації, 
агентський договір). Сторони у договорі. Зміст договору комісії. 
Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. Припинення 
договору комісії. 

Поняття та ознаки договору управління майном. Джерела 
правового регулювання. Сторони у договорі. Форма договору. Зміст 
договору управління майном. Права та обов’язки сторін за договором. 
Припинення договору управління майном. 

 
Тема 25. Договори на надання фактичних послуг. 
Загальні положення про перевезення. Договір перевезення вантажу. 

Договір перевезення пасажира та багажу. Права пасажира. Договір 
чартеру (фрахтування). Перевезення у прямому змішаному 
сполученні. Довгостроковий договір. Перевезення транспортом 
загального користування. 

Транспортне експедирування. Договір транспортного 
експедирування. Форма договору транспортного експедирування. 
Плата за договором експедирування. Виконання договору 
транспортного експедирування. Документи та інша інформація, що 
надаються експедиторові. Відповідальність експедитора за договором 
транспортного експедирування. Відмова від договору транспортного 
експедирування. 

Загальні положення про зберігання. Договір зберігання. Форма 
договору зберігання. Строк зберігання. Правові наслідки відмови 
поклажодавця від передання речі на зберігання. 

Зберігання в товарному складі. Поняття товарного складу. Договір 
складського зберігання. Зберігання речей, визначених родовими 
ознаками. Огляд товару. Зміна умов зберігання та стан товарів. 
Складські документи. Подвійне складське свідоцтво. Права 
володільця складського та заставного свідоцтва. Передання 
складського та заставного свідоцтва. Просте складське свідоцтво. 
Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. 

Спеціальні види зберігання. Зберігання речі у ломбарді. Зберігання 
цінностей у банку. Договір про надання індивідуального банківського 
сейфа, що охороняється банком. Договір про надання індивідуального 
банківського сейфа, що не охороняється банком. Зберігання речей у 
камерах схову транспортних організацій. Зберігання речей у гардеробі 



організації. Зберігання речей пасажира під час його перевезення. 
Зберігання речей у готелях. Зберігання речей, що є предметом спору 
(секвестр). Зберігання автотранспортних засобів. Договір охорони. 

 
Тема 26. Зобов’язання з надання фінансових послуг. 

Страхування. 
Поняття та правове регулювання фінансових послуг. Договір 

позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. 
Обов’язок позичальника повернути позику. Наслідки порушення 
договору позичальником. Оспорювання договору позики. 
Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу 
у позикове зобов’язання. 

Кредит. Кредитний договір. Форма кредитного договору. Відмова 
від надання або одержання кредиту. Комерційний кредит. 

Банківський вклад. Договір банківського вкладу. Форма договору 
банківського вкладу. Види банківських вкладів. Проценти на 
банківський вклад. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника 
іншою особою. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. 
Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) сертифікат. 

Поняття та правове регулювання кредитно-розрахункових 
відносин. Договір банківського рахунка. Укладення договору 
банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. 
Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків. Розрахунки із 
застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. 
Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням 
розрахункових чеків. 

Факторинг. Поняття договору факторингу. Предмет договору 
факторингу. Сторони у договорі факторингу. Недійсність заборони 
відступлення права грошової вимоги. Відповідальність клієнта перед 
фактором. Виконання боржником грошової вимоги факторові. 
Наступне відступлення права грошової вимоги. Права фактора. 
Зустрічні вимоги боржника та захист прав боржника. 

Страхування. Види страхування. Предмет договору страхування. 
Страховий ризик і страховий випадок. Страхова сума. Форма 
договору страхування. Істотні умови договору страхування. Момент 
набрання чинності договором страхування. Сторони у договорі 
страхування. Страховики, страхувальники. Укладення договору 
страхування на користь третьої особи. Вигодонабувачі. 
Співстрахування. Договір страхування одного й того самого об’єкта. 
Договір перестрахування. Обов’язки страховика. Обов’язки 
страхувальника. Страховий платіж (внесок, премія) і страховий тариф. 
Страхова оцінка. Умови та порядок здійснення страхової виплати. 
Відмова від здійснення страхової виплати. Відповідальність 
страховика. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, 



відповідальної за завдані збитки. Зміна страхувальника – фізичної 
особи у договорі страхування. Наслідки припинення юридичної 
особи – страхувальника. Наслідки визнання страхувальника – фізичної 
особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності. 
Припинення договору страхування. Недійсність договору 
страхування. Обов’язкове страхування. 

 
Тема 27. Договори у сфері інтелектуальної власності. 

Комерційна концесія. 
Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги до 
форми. 

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: 
поняття, види. Ліцензійний договір: поняття, ознаки, сфера 
застосування. Сторони у ліцензійному договорі. Зміст ліцензійного 
договору. Типові ліцензійні договори. 

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності. 

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. 

Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, ознаки, 
сфера застосування. Сторони у договорі комерційної концесії. Форма 
договору. Зміст договору комерційної концесії. Права та обов’язки 
сторін за договором. Припинення договору комерційної концесії. 

 
Тема 28. Договори про спільну діяльність. 
Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера 

застосування, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. 
Форма договору про спільну діяльність. Зміст договору. 

Поняття договору простого товариства. Вклади учасників простого 
товариства. Правовий режим спільного майна. Порядок ведення 
спільних справ учасників простого товариства. Розподіл між 
учасниками прибутків, спільних витрат і збитків. Припинення 
договору простого товариства. 

 
Модуль 4. Зобов’язання з односторонніх дій 

та інші позадоговірні зобов’язання. Спадкування. 
 
Тема 29. Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних 

дій. 
Недоговірні зобов’язання, їх особливості та види. 
Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення 

конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 



Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без 
її доручення. 

Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 
фізичної або юридичної особи. 

 
Тема 30. Загальні положення про відшкодування шкоди. 
Поняття і значення зобов’язань із відшкодування шкоди. Елементи 

зобов’язання із відшкодування шкоди. Підстави (умови) виникнення 
зобов’язання із відшкодування шкоди. Способи відшкодування 
шкоди, завданої майну потерпілого. 

Врахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної 
особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про відшкодування 
шкоди. 

 
Тема 31. Окремі види зобов’язань щодо відшкодування шкоди. 
Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на 

самозахист та у стані крайньої необхідності. Відшкодування шкоди, 
завданої працівником. 

Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх 
службовими чи посадовими особами. Особливості відшкодування 
шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органу дізнання, досудового слідства, прокуратури чи суду. 

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, 
недієздатною, обмежено дієздатною особою. Відшкодування шкоди, 
завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій 
та (або) не могла керувати ними. 

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я. 

Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Особи, які 
мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 
Розмір і порядок відшкодування такої шкоди. Відшкодування витрат 
на лікування особи, яка потерпіла від злочину. 

Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 
товарів, робіт чи послуг. 

 
Тема 32. Зобов’язання із набуття чи збереження майна без 

достатньої правової підстави. 
Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи 

збереження майна без достатньої правової підстави. Сфера 
застосування даного інституту. Об’єкт, суб’єкти та зміст зобов’язання 
із набуття чи збереження майна без достатньої правової підстави. 
Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на 
його утримання. 



 
Тема 33. Загальні положення про спадкування. 
Спадкове право та його місце в системі цивільного права. 
Поняття та види спадкування. Спадщина, її склад. Об’єкти, які не 

входять до складу спадщини. 
Підстави для відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини. 

Спадкоємці. Усунення від права на спадкування. 
Спадкування за заповітом як вид спадкування. Поняття заповіту. 

Види заповітів. Право на заповіт, його суб’єкти. Свобода заповіту. 
Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом, 

зміна такої черговості. Спадкування за правом представлення. Розміри 
часток у спадщині при спадкуванні за законом. 

Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття 
спадщини окремими категоріями спадкоємців. 

Поняття та ознаки спадкового договору. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план навчальної дисципліни «Цивільне право» 
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 

Цивільні правовідносини 

1. 
Цивільне право в системі права 
України. Джерела цивільного права 

7 2 2 – 1 2 

2. Цивільне право як наука 4 – – – 1 3 
3. Цивільне правовідношення 8 2 2 – 1 3 

4. 
Фізична особа як суб’єкт 
цивільного правовідношення 

7 2 2 – 1 2 

5. 
Особисті немайнові права фізичної 
особи 

6 – 2 – 2 2 

6. 
Юридична особа як суб’єкт 
цивільного правовідношення. 
Окремі види юридичних осіб 

9 2 4 – 1 2 

7. Об’єкти цивільних правовідносин 8 2 2 – 1 3 

8. 
Здійснення та захист цивільних прав, 
відповідальність. Цивільно-правові 
строки і терміни, позовна давність 

8 2 4 – 1 1 

9. Правочини 9 2 4 – 1 2 
10. Представництво в цивільному праві 6 – 2 – 1 3 

 Загалом 72 14 24 – 11 23 
Модуль 2. Право власності та інші речові права 

11. 
Право власності: загальні положення. 
Форми і види права власності 

8 2 2 – 1 3 

12. Набуття і припинення права власності 8 2 2 – 1 3 
13. Інші речові права 6 – 2 – 1 3 
14. Захист права власності 8 2 2 – 1 3 
15. Право інтелектуальної власності 6 – 2 – 1 3 



 Загалом 36 6 10 – 5 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 3. 
Зобов’язальне право. Окремі види договірних зобов’язань 

16. 
Загальні положення про зобов’я-
зання. Цивільно-правовий договір 

7 2 2 – 1 2 

17. 
Виконання зобов’язань, 
відповідальність за їх порушення. 
Припинення зобов’язань 

6 2 2 – 1 1 

18. 
Способи забезпечення виконання 
зобов’язань 

5 – 2 – 1 2 

19. 
Договори про передання майна у 
власність 

6 2 2 – – 2 

20. 
Договори на передання майна у 
користування 

7 2 2 – – 3 

21. Договір найму (оренди) житла 5 – 2 – 1 2 
22. Договори про виконання робіт 6 2 2 – – 2 

23. 
Загальна характеристика договорів 
про надання послуг 

5 2  – 1 2 

24. 
Договори на надання юридичних 
послуг 

5 – 2 – 1 2 

25. 
Договори на надання фактичних 
послуг 

5 – 2 – 1 2 

26. 
Зобов’язання з надання фінансових 
послуг. Страхування 

5 – 2 – 1 2 

27. 
Договори у сфері інтелектуальної 
власності. Комерційна концесія 

5 – 2 – 1 2 

28. Договори про спільну діяльність 5 – 2 – 1 2 
 Загалом 72 12 24 – 10 26 

Модуль 4. Зобов’язання з односторонніх дій 
та інші позадоговірні зобов’язання. Спадкування 

29. 
Недоговірні зобов’язання з 
односторонніх правомірних дій 

7 2 – – 1 4 

30. 
Загальні положення про 
відшкодування шкоди 

7 2 – – 1 4 

31. 
Окремі види зобов’язань щодо 
відшкодування шкоди 

7 – 2 – 1 4 

32. 
Зобов’язання із набуття чи 
збереження майна без достатньої 
правової підстави 

7 – 2 – 1 4 

33. 
Загальні положення про 
спадкування 

8 2 2 – – 4 

 Загалом 36 6 6 – 4 20 
 

 Разом із курсу: 216 38 64 – 30 84 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 

Цивільні правовідносини 

1. 
Цивільне право в системі права 
України. Джерела цивільного права 

7 2 – – – 5 

2. Цивільне право як наука 4 – – – – 4 
3. Цивільне правовідношення 8 2 – – – 6 

4. 
Фізична особа як суб’єкт 
цивільного правовідношення 

7 – – 2 – 5 

5. 
Особисті немайнові права фізичної 
особи 

6 – – – – 6 

6. 
Юридична особа як суб’єкт 
цивільного правовідношення. 
Окремі види юридичних осіб 

9 – – 2 – 7 

7. Об’єкти цивільних правовідносин 8 – – – – 8 

8. 

Здійснення та захист цивільних 
прав, відповідальність. Цивільно-
правові строки і терміни, позовна 
давність 

8 – – – – 8 

9. Правочини 9 – – 2 – 7 
10. Представництво в цивільному праві 6 – – – – 6 

 Загалом 72 4 – 6 – 62 
Модуль 2. Право власності та інші речові права 

11. 
Право власності: загальні 
положення. Форми і види права 
власності 

8 2 – – – 6 

12. Набуття і припинення права власності 8 – – 2 – 6 
13. Інші речові права 6 – – 2 – 4 
14. Захист права власності 8 2 – – – 6 
15. Право інтелектуальної власності 6 – – 2 – 4 

 Загалом 36 4 – 6 – 26 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 3. 

Зобов’язальне право. Окремі види договірних зобов’язань 

16. 
Загальні положення про зобов’я-
зання. Цивільно-правовий договір 

7 – – – – 7 

17. 
Виконання зобов’язань, 
відповідальність за їх порушення. 
Припинення зобов’язань 

6 – – – – 6 

18. 
Способи забезпечення виконання 
зобов’язань 

5 – – – – 5 

19. 
Договори про передання майна у 
власність 

6 – – – – 6 

20. 
Договори на передання майна у 
користування 

7 – – – – 7 

21. Договір найму (оренди) житла 5 – – – – 5 
22. Договори про виконання робіт 6 – – – – 6 

23. 
Загальна характеристика договорів 
про надання послуг 

5 – – – – 5 

24. 
Договори на надання юридичних 
послуг 

5 – – – – 5 

25. 
Договори на надання фактичних 
послуг 

5 – – – – 5 

26. 
Зобов’язання з надання фінансових 
послуг. Страхування 

5 – – – – 5 

27. 
Договори у сфері інтелектуальної 
власності. Комерційна концесія 

5 – – – – 5 

28. Договори про спільну діяльність 5 – – – – 5 
 Загалом 72 – – – – 72 

Модуль 4. Зобов’язання з односторонніх дій 
та інші позадоговірні зобов’язання. Спадкування 

29. 
Недоговірні зобов’язання з 
односторонніх правомірних дій 

7 – – – – 7 

30. 
Загальні положення про 
відшкодування шкоди 

7 – – – – 7 

31. 
Окремі види зобов’язань щодо 
відшкодування шкоди 

7 – – – – 7 

32. 
Зобов’язання із набуття чи 
збереження майна без достатньої 
правової підстави 

7 – – – – 7 

33. 
Загальні положення про 
спадкування 

8 – – – – 8 

 Загалом 36 – – – – 36 
 

 Разом із курсу: 216 8 – 12 – 196 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 
Цивільні правовідносини 

Тема 1. Цивільне право в системі права України. 
Джерела цивільного права 

Основні терміни та поняття: приватне право; цивільне право; 
предмет цивільного права; метод цивільного права; принципи 
цивільного права; система цивільного права; джерело права; цивільне 
законодавство; Цивільний кодекс України; договір; звичай; звичай 
ділового обороту; цивільно-правова норма; аналогія; судова практика. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Цивільне право є складовою частиною права в цілому, одна з його 
галузей. Тому можна сказати, що цивільному праву властиві такі риси 
і характеристики, які властиві праву взагалі. У першу чергу треба 
відзначити, що цивільне право – це сукупність норм, тобто правил 
поведінки, встановлених або визнаних і підтримуваних державою. 

Цивільне право, як і право в цілому, впливає на суспільні 
відносини доведенням до їх учасників відповідних правових приписів, 
які забезпечені у своєму здійсненні державним примусом чи 
можливістю його застосування. 

Зокрема, треба відзначити, що цивільне право – це приватне право, 
метою існування якого є захист приватних інтересів. У відносинах, які 
опосередковує приватне право, держава як влада не бере участі. 
Приватне право регулює суспільні відносини на засадах координації 
суб’єктів. Перевагу у приватному праві мають диспозитивні норми, 
які забезпечують використання в регулюванні суб’єктивного розсуду 
учасників відносин. 

Цивільне право забезпечує регулювання певної сфери відносин: 
відносини власності, товарно-грошового обігу, сфери особистого 
життя громадян, їх творчої та інтелектуальної діяльності. 

Крім цивільного, до приватного права відносять сімейне, трудове 
та природо-ресурсне право. 

У житті відбувається взаємодія публічного і приватного права, 
правовим виразом якої є поява комплексних галузей законодавства, до 
яких, зокрема, відноситься підприємницьке право. 

Найголовніша частина відносин, які регулює цивільне право, – це 
майнові відносини вартісного характеру. В умовах переходу до 



ринкової економіки роль цієї галузі права невпинно зростає. Значну 
роль відіграють і особисті немайнові відносини. 

Суттєвими характеристиками цивільного права є ті риси, що 
визначені в ст. 1 ЦК України, – це юридична рівність, вільне 
волевиявлення, майнова самостійність учасників відносин. 

Отже, цивільне право – це сукупність правових норм, які 
регулюють майново-вартісні та особисті немайнові відносини на 
засадах юридичної рівності сторін. 

Цивільне право належить до фундаментальних галузей права. 
Суспільні відносини, які регулює цивільне право, – це майнові та 
особисті немайнові відносини. Характерною ознакою цих відносин є 
те, що всі вони засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників (ст. 1 ЦК 
України). 

Поняття методу цивільно-правового регулювання охоплює 
сукупність правових засобів і прийомів впливу на майнові та особисті 
немайнові відносини, які дістали відображення в цивільно-правових 
нормах. 

Визначальною ознакою методу цивільно-правового регулювання 
суспільних відносин є юридична рівність сторін. Ні один із учасників 
цивільно-правових відносин не може примусити іншого учасника до 
певної поведінки за формою і суттю. З цією ознакою пов’язана й інша 
ознака, а саме: диспозитивність сторін у цивільно-правових 
відносинах. Поняття диспозитивності означає, що учасники можуть 
діяти на свій розсуд, вирішуючи питання щодо прав та обов’язків у 
даному правовідношенні. Взаємовідносини сторін визначаються лише 
їх узгодженою волею. 

Можливість діяти на свій розсуд визначає ще одну рису методу 
цивільно-правового регулювання. Це – ініціативність сторін при 
встановленні їх взаємовідносин і зв’язків між ними. 

Сторони цивільних правовідносин самостійні і незалежні у 
вирішенні питань своєї поведінки у власних взаємовідносинах, тому 
передбачається, що спори і спірні питання між ними вирішуються 
судом. Це може бути суд загальної юрисдикції, господарський або 
третейський суд. 

Для учасників цивільних правовідносин, які не виконують своїх 
обов’язків, порушують права інших учасників цивільних 
правовідносин, настає цивільно-правова відповідальність, що полягає 
у застосуванні до порушників засобів захисту і мір цивільної 
відповідальності, які мають переважно майновий характер. 

Такі риси методу цивільно-правового регулювання в сукупності 
забезпечують вплив цивільного права на майнові та особисті не-
майнові суспільні відносини, які становлять предмет цивільного 
права. 



Принципи цивільного права тісно пов’язані з предметом і методом 
регулювання цивільно-правових відносин. Вони мають визначальне 
значення при застосуванні цивільно-правових норм. До них належать 
принципи, що дістали відображення в ст. 3 ЦК України: 

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 
життя людини; 

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 
встановлених законом; 

3) свобода договору; 
4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 
5) судовий захист цивільного права та інтересу; 
6) справедливість, добросовісність та розумність. 
Крім того, до принципів цивільного права належить принцип 

юридичної рівності суб’єктів цивільного правовідношення перед 
законом, що міститься в ст. 1 ЦК України. 

Цивільне право виконує ряд функцій, властивих для нього як 
правового утворення. Його призначенням є впорядкування суспільних 
відносин, заснованих на праві власності та інших речових правах, 
товарно-грошовому обігу, впорядкуванні правового становища 
учасників цивільно-правових відносин, прав і обов’язків, пов’язаних з 
інтелектуальною діяльністю, майнових та немайнових соціальних 
зв’язків, які відносяться до сфери дії цивільного права. 

Звичайно, галузі права мають регулятивне або правоохоронне 
спрямування. Цивільному праву властиві ті й інші функції. Головною 
для нього є функція позитивного регулювання суспільних відносин. 
Правоохоронна функція цивільного права має свою специфіку, яка 
полягає в тому, що завдяки виконанню цивільним правом цієї функції 
забезпечується відновлення майнових і особистих немайнових 
відносин. 

До функції цивільного права належать регулювання й охорона 
майнових і значної кількості особистих немайнових прав з допомогою 
виражених у цивільних законах норм цивільного права. 

Система цивільного права відображає предмет цивільного права в 
єдності його інститутів. 

Усі ці інститути пов’язані з майновими та особистими 
немайновими відносинами, які є предметом цивільного права. 

Система цивільного права становить базу для його диференціації, 
яка дозволяє певним чином виділити і згрупувати цивільно-правові 
інститути. 

Система цивільного права основною своєю структурною базою має 
ЦК України, перший розділ якого називається «Основні положення» і 
входить до книги першої «Загальні положення». У ньому містяться 
норми про відносини, що регулюються цивільним правом, про 
функції, які виконує цивільне право, про принципи цивільного права і 



основні риси методу цивільно-правового регулювання, про акти 
цивільного законодавства, підстави виникнення цивільних прав та 
обов’язків, здійснення і захист цивільних прав та інтересів, 
відшкодування збитків і моральної шкоди. 

Поняття цивільного законодавства тісно пов’язане з поняттям 
цивільного права як галузі права. Якщо цивільне право – це система 
цивільно-правових норм, то цивільне законодавство – це система 
нормативних актів, у яких дістали своє втілення цивільно-правові 
норми. Отже, цивільне законодавство – це форма вираження 
цивільного права як галузі права. Сукупність цивільно-правових актів 
утворює цивільне законодавство. 

Цивільне законодавство має свою структуру, елементами якої є 
закони, а також підзаконні нормативно-правові акти. Основу 
цивільного законодавства України становить Конституція України 
1996 p., яка має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй. Конституція України містить у собі норми різних 
галузей права, в тому числі норми цивільного права. Вона передбачає 
цивільно-правові засади регулювання відносин власності в статтях 13, 
14 і 41. Статті 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31 і 32 Конституції України 
заклали підвалини цивільно-правового регулювання особистих 
немайнових відносин з приводу таких особистих немайнових благ, як 
життя, здоров’я, ім’я, честь, гідність, ділова репутація, особисті 
папери, таємниця кореспонденції та ін. 

ЦК України складається з 6 книг, 90 глав, 1308 статей. Він 
побудований за пандектною системою, відповідно до якої норми, які 
можуть бути застосовані при регулюванні будь-яких суспільних 
відносин, що становлять предмет цивільного права, подано окремою 
книгою під назвою «Загальні положення». Цивільно-правові інститути 
особливої частини цивільного права подано у 5-ти книгах: «Особисті 
немайнові права фізичної особи», «Право власності та інші речові 
права», «Право інтелектуальної власності», «Зобов’язальне право» та 
«Спадкове право». 

Розглядаючи питання про цивільне законодавство, слід зупинитися 
на дії законодавства у часі, просторі та за колом осіб. 

Вирішити питання про дію цивільного законодавства у часі – це 
означає встановити момент набуття ним чинності і момент 
припинення його дії. 

Відповідно до ст. 94 Конституції України закон набирає чинності 
через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не 
передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента 
України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного 



оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не 
раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні. 

Прогалини у чинному цивільному законодавстві можуть мати 
місце з різних причин, але їх наявність не може бути підставою для 
відмови у вирішенні питань, що виникли, правозастосовчими 
органами, у тому числі судами. Саме це викликає необхідність 
відповідних засобів для заповнення прогалин у цивільному 
законодавстві. Безумовно, найкращим засобом заповнення цих 
прогалин є нормотворча діяльність, тобто діяльність відповідних 
органів, спрямована на розроблення та прийняття законодавчих актів. 
Є й інший засіб тимчасового заповнення прогалин у цивільному 
законодавстві. Йдеться про використання правозастосовчими 
органами при вирішенні цивільно-правових питань аналогії закону та 
аналогії права. 

Особлива роль у правовій системі належить рішенням 
Конституційного Суду України, які є обов’язковими до виконання на 
території України, остаточними і не можуть бути оскаржені (ст. 150 
Конституції України). 

Важливе значення для ефективного функціонування правової 
системи мають постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких 
даються керівні роз’яснення судам з питань застосування цивільного 
законодавства. 

У зв’язку з проведенням судової реформи відбулися певні зміни у 
компетенції Верховного Суду України та вищих спеціалізованих 
судів. Відповідно до ст. 55 Закону України «Про судоустрій України» 
від 7 лютого 2002 р. Пленум Верховного Суду України дає 
роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування 
законодавства, у разі необхідності визнає нечинними відповідні 
роз’яснення вищих спеціалізованих судів. Відповідно до ст. 44 цього 
Закону пленум вищого спеціалізованого суду дає роз’яснення з питань 
застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні 
справ відповідної судової юрисдикції. Тобто за новим законодавством 
роз’яснення зазначених судових органів мають рекомендаційний 
характер. Проекти постанов Пленуму Верховного Суду України щодо 
надання роз’яснення з питань законодавства при вирішенні судових 
справ мають бути надіслані Генеральному прокурору та Міністру 
юстиції. 

Під діловим звичаєм розуміються сталі в цивільному обороті 
правила поведінки. Самі по собі ділові звичаї не є джерелом 
цивільного права. Однак у тих випадках, коли держава правовим 
актом санкціонує діловий звичай, він здобуває юридичну чинність 
правової норми і входить до системи цивільного законодавства. Згідно 
з раніше діючим законодавством тільки окремі норми права для 



конкретних випадків передбачали можливість застосування ділових 
звичаїв. 

У даний час з усіх ділових звичаїв законодавець особливо виділяє 
звичаї ділового обороту. Відповідно до ст. 7 ЦК України цивільні 
відносини можуть регулюватися звичаями ділового обороту. 

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами 
цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних 
відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. 

Звичай ділового обороту може бути застосований незалежно від 
того, чи зафіксований він у якому-небудь документі (опублікований у 
пресі, викладений у рішенні суду, що вступив у законну силу, у 
конкретній справі, що містить подібні обставини, і т. ін.). 

 
План лекційного заняття 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. 
Місце цивільного права в системі галузей права. 

2. Метод цивільно-правового регулювання. 
3. Принципи цивільного права. 
4. Система цивільного права. 
5. Загальна характеристика джерел цивільного права. 

 
План семінарського заняття №  1. 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. 
Місце цивільного права в системі галузей права. 

2. Метод цивільно-правового регулювання. 
3. Принципи цивільного права. 
4. Система цивільного права. 
5. Загальна характеристика джерел цивільного права. 
6. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом 

суб’єктів. 
7. Договір як джерело цивільного права, акти цивільного 

законодавства і договір. 
8. Цивільно-правові норми: поняття, види. 
9. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні норм цивільного права. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Загальна характеристика джерел цивільного права. 
2. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом 

суб’єктів. 
3. Договір як джерело цивільного права, акти цивільного 

законодавства і договір. 
4. Цивільно-правові норми: поняття, види. 



5. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та 
застосуванні норм цивільного права. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми
1
. 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Цивільне право як галузь права – це: 

а) система знань. 
б) частина науки про право. 
в) сукупність категорій та суджень. 
г) система правових норм. 

2. Цивільне право як навчальна дисципліна – це: 
а) система перевірених практикою знань. 
б) сукупність правових норм. 
в) сукупність суспільних відносин. 
г) частина науки про право. 

3. Що є предметом цивільного права? 
а) особисті немайнові відносини. 
б) майнові відносини. 
в) товарно-грошові відносини. 
г) майнові та особисті немайнові відносини. 

4. Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відносин, 
заснованих на адміністративному або іншому владному 
підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, 
бюджетних відносин? 
а) не застосовується. 
б) застосовується. 
в) не застосовується, якщо інше не встановлено законом. 
г) застосовується, якщо інше не встановлено законом. 

5. Хто є учасниками цивільних відносин? 
а) фізичні та юридичні особи. 
б) фізичні, юридичні особи та держава. 
в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади. 
г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна 

Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та 
інші суб’єкти публічного права. 

 
Практичне завдання: 

                                                      
1 Складання словника повинно слугувати засвоєнню категоріального апарату 

навчальної дисципліни і не є самоціллю. З огляду на це, до словника слід вносити 

терміни, яких ви не знаєте (з числа згаданих на початку кожної теми). Найважливіші 

та найскладніші терміни ви можете знайти в кінці посібника, решту термінів, які є 

загальнопоширеними, потрібно занотовувати під час вивчення теми з тексту 

підручників та посібників. 



Пан Дрейфус вирішив продати квартиру в будинку ЖБК, в якій він 
мешкав, пану Остен-Бакену. Нотаріус, до якого вони звернулися, 
заявив пану Дрейфусу, що той невправі цього зробити, бо вона 
належить на праві власності не йому, а ЖБК, членом якого він є. 
Заперечуючи проти цього, пан Дрейфус заявив, що він повністю 
сплатив вартість квартири ще у 1988 р. і відповідно до ст. 15 Закону 
України «Про власність» став її власником. Нотаріус погодився з тим, 
що особа, яка повністю сплатила вартість квартири, набуває право 
власності на неї, але це стосується лише випадків, коли внески 
сплачувалися після набрання чинності цим Законом, тому на випадок 
з паном Дрейфусом зазначене правило не розповсюджується. 

Поясніть дію актів цивільного законодавства у часі, просторі і 
щодо кола осіб. 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 

Тема 2. Цивільне право як наука 

Основні терміни та поняття: цивільне право (наука); предмет 
цивільного права (як науки); методи цивільного права (як науки); 
цивілілстична наукова школа; доктрина. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Як ми вже зазначали, цивільне право – поняття багатозначне. І 
окрім того, що цивільне право виступає як галузь права та галузь 
законодавства, його також слід розглядати і як науку та навчальну 
дисципліну. 

Цивільне право як науку ще називають цивілістикою, що означає 
систему знань, положень та висновків про цивільно-правові явища. 

Предметом цивільно-правової науки є чинне законодавство, 
практика його застосування, історія розвитку, досвід цивільно-
правового розвитку в зарубіжних країнах. Окрім того, цивілістика 
вивчає також поняття цивільного права, його місце в правовій системі, 
його походження та закономірності розвитку, систему та зміст 
цивільно-правових норм, інститутів та підгалузей, їх роль у правовому 
оформленні життя суспільства та ефективність їх застосування. 

Зміст цивілістичної науки становить сукупність знань про 
цивільно-правові явища, що стосується, насамперед, розроблених 
основних наукових положень, правових категорій та конструкцій, які 
дозволяють пояснити та аналізувати цивільно-правові явища, а 
певною мірою і прогнозувати їх розвиток та отримувати обґрунтовані 



знання про нові явища в цій сфері. Цивілістичні знання самі по собі не 
наділені загальнообов’язковістю, проте є підґрунтям для правотворчої 
діяльності. 

З огляду на це, наука цивільного права – це систематизована 
сукупність знань про цивільно-правове регулювання суспільних 
відносин, властивості та закономірності його функціонування та 
розвитку, способи досягнення його ефективності, засоби отримання 
нових знань, необхідних для подальшого вдосконалення цивільного 
права. 

Однак, як і будь-яка наука, цивілістика має свої методи наукового 
дослідження, тобто прийоми та способи, які використовуються в науці 
для аналізу та пізнання її предмета та отримання необхідного 
наукового результату. До цих методів слід відносити як 
загальнонаукові методи дослідження, що притаманні всім суспільним 
наукам (дедукція, індукція, аналіз, синтез, абстрагування, 
узагальнення тощо), так і спеціальні методи наукового дослідження, 
тобто прийоми та способи вирішення наукових завдань, які 
притаманні конкретній науці чи групі наук. У цивілістиці до 
спеціальних наукових методів відносять: 

– метод порівняльного правознавства (компаративний метод) – 
полягає у вивченні та використанні правового регулювання схожих 
правовідносин у різних правопорядках та правових системах з 
урахуванням не лише юридичного змісту того чи іншого правового 
інституту, а й причини його появи в конкретній національній правовій 
системі та форми історичного розвитку. Це дозволяє визначити 
універсальні та специфічні закономірності розвитку цивільно-
правових явищ; 

– метод комплексного аналізу – ґрунтується на одночасному 
використанні для вирішення конкретного завдання наукового 
інструментарію, що використовується декількома різними науками, 
наприклад, юриспруденції та економіки; 

– метод системного аналізу – ґрунтується на розгляді конкретного 
явища як певної системи, в якій складові частини (елементи) 
функціонують з певною метою. Сутність полягає у виявленні 
елементів та взаємозв’язків між ними з метою подальшого аналізу їх 
взаємодії; 

– метод конкретних соціологічних досліджень – полягає у 
використанні аналізу статистичних даних, у тому числі й даних 
судової, правозахисної та правозастосовчої статистики, методу 
експертних оцінок тощо; 

– історичний метод – ґрунтується на вивченні історії становлення 
та розвитку того чи іншого правового інституту, поняття, категорії 
тощо. 



Цивілістична наука є доволі серйозно розробленою сферою знань, 
яка не могла виникнути та розвиватись сама по собі. Цивільне право 
як наука існує у взаємозв’язку з іншими науками. Насамперед, 
цивільне право пов’язане з низкою юридичних наук, серед яких 
провідне місце посідає теорія держави і права, яку справедливо 
вважають "наукою юридичних наук". Адже саме з теорії держави і 
права наука цивільного права запозичила низку фундаментальних 
понять, категорій, конструкцій та положень, які стали підґрунтям 
подальших спеціальних цивілістичних досліджень. Досить тісно 
цивілістика пов’язана також і з наукою конституційного, 
адміністративного, фінансового, земельного та цивільно-
процесуального права, оскільки предмети цих наук є дотичними зі 
сферою цивільно-правового регулювання. Окрім юридичних наук, 
цивілістика перебуває у тісному взаємозв’язку і з іншими суспільними 
науками, наприклад, філософією, політологією, соціологією, історією 
тощо. Особливий зв’язок існує між цивільним правом та економічною 
наукою. 

Цивілістична наука в Україні в своєму історичному розвитку 
пройшла низку етапів, в окремі періоди була доволі тісно пов’язана з 
цивілістичною наукою інших країн, зокрема, Росії. 

На початку 90-х років XX ст. усі країни постсоціалістичного 
простору здобули державну незалежність. Перед ними, окрім проблем 
підняття рівня економічного добробуту постало питання вироблення 
нового підходу до регулювання цивілістичних відносин, який би 
базувався не на адміністративно-командній системі та плановому 
господарстві, а на засадах вільного ринку та забезпечення прав і 
охороні інтересів людини. І саме на це було спрямовано всю науку 
вітчизняної цивілістики в даний період. Бурхливі дискусії щодо 
нового цивільного кодексу призвели до затягування процесу його 
прийняття. Проект пролежав на полицях Верховної Ради України 
майже 10 років, внаслідок чого не тільки в багатьох положеннях 
втратив свою актуальність, а й утратив основну свою ідею – стати 
єдиним кодифікованим актом у галузі приватного права. Цьому, 
насамперед, сприяли вилучення зі структури ЦК України Сімейного 
кодексу та положень про міжнародне приватне право, а також 
прийняття окремим кодифікованим актом Господарського кодексу. 

У науковому житті цього періоду пожвавився цивілістичний 
науковий рух. Бурхливий розвиток переживають класичні Київська 
(Д. Боброва, О. Дзера, А. Довгерт, Н. Кузнєцова, P. Майданник, 
О. Підопригора, О. Підопригора (мол.), Я. Шевченко, І. Безклубий, 
Т. Боднар, М. Венецька, Г. Єрьоменко, І. Кучеренко) Харківська 
(Ч. Азімов, І. Жилінкова, А. Пушкін, І. Спасібо-Фатєєва, В. Борисова, 
В. Ігнатенко, В. Мусіяка, М. Сібільов, В. Яроцький), Львівська 



(В. Коссак, В. Луць, З. Ромовська) та Одеська (Є. Харитонов, 
Ю. Червоний) наукові цивілістичні школи. 

Характерними ознаками цього періоду є також і протистояння між 
представниками цивілістичної науки та науки господарського права 
(В. Гайворонський, Г. Знаменський, В. Мамутов, Г. Пронська, 
Н. Саніахметова, О. Чувпило, В. Щербина та ін.), а також поява низки 
коментарів ЦК України та підручників з цивільного права нового 
покоління. 

У тісному зв’язку з наукою цивільного права перебуває і цивільне 
право як навчальна дисципліна. 

Предметом вивчення цивільного права як навчальної дисципліни є 
цивільно-правова наука, цивільне право як правова галузь та цивільне 
право як галузь законодавства. Предмет курсу цивільного права не 
обмежується вивченням чинного законодавства. До нього входять 
також і положення, що не мають законодавчого закріплення, а також 
положення законодавства, що втратили чинність. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. 
2. Цивільне право як навчальна дисципліна. 
3. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Цивільне право як наука – це: 
а) сукупність правових норм, що регулюють цивільно-правові 

відносини в суспільстві загалом і у сфері наукового обігу 
зокрема. 

б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про 
закономірності становлення і розвитку цивільно-правових 
явищ. 

в) сукупність суспільних відносин, що складаються у сфері 
використання наукових здобутків. 

г) сукупність засобів та прийомів впливу, . 
 
Практичне завдання: 
Складіть табличку за шаблоном: 

Основні наукові школи цивільного права в Україні 

Місцезнаходження 
(місто, інституція) 

Основні 
представники 

Особливості 
поглядів, ключові 
об’єкти наукових 

інтересів 
   



   
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 

Тема 3. Цивільне правовідношення. 

Основні терміни та поняття: цивільне правовідношення; 
елементи цивільного правовідношення; об’єкт, суб’єкт, зміст 
цивільного правовідношення; суб’єктивне право; юридичний 
обов’язок; види цивільних правовідносин; виникнення цивільних 
правовідносин; зміна цивільних правовідносин; припинення 
цивільних правовідносин; юридичний факт; правочин. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Цивільно-правові відносини регулюються специфічним, 
характерним лише для них та їх похідних, методом рівності сторін. 

Учасникам цивільно-правових відносин притаманна властивість 
мати певне коло цивільних прав та обов’язків, здійснення яких 
забезпечується засобами державного примусу. При реалізації захисту 
цивільно-правових інтересів сторін також реалізується принцип 
рівності сторін. 

Учасники цивільних правовідносин характеризуються як 
юридичною рівністю сторін, так і майновою відокремленістю їх, що 
зумовлює деякі інші специфічні риси цивільно-правових відносин. 

Для цивільно-правових відносин характерна ініціатива сторін. Воля 
й ініціатива сторін необхідна як на етапі формування відносин (чи 
вступати в договірні відносини, з ким саме, який вид договору обрати 
тощо), так і на етапі реалізації цивільно-правової відповідальності 
(лише від суб’єкта права залежить, застосовувати передбачені законом 
методи примусового впливу на контрагента чи ні). 

Суб’єктивні права та суб’єктивні обов’язки учасників цивільно-
правових відносин виникають, змінюються та припиняються на 
підставі юридичних фактів. 

Найпоширенішою підставою виникнення правовідносин для 
цивільного права є договір. Найсуттєвішою рисою цих правовідносин 
є те, що сторони рівні при реалізації своїх прав, незалежні одна від 
одної, жодна з них не має і не може мати переваг перед іншою або 
нав’язувати свої умови при укладенні або виконанні договору. 
Кредитор вправі вимагати від боржника певної поведінки, але 
боржник добровільно взяв на себе обов’язок і несе відповідальність 
перед законом у силу закону, а не в силу особливого положення 



боржника. Рівність сторін реалізується не лише в договірних 
відносинах, а й у позадоговірних. Так, коли правовідношення виникає 
поза вольовою поведінкою осіб, тоді сторони також абсолютно рівні в 
реалізації своїх прав і обов’язків, вони підкоряються лише волі закону, 
а не одна одній. Якщо мають місце майнові правовідносини, які є 
предметом цивільного права, але міняється метод правового 
регулювання, то йтиметься вже про іншу галузь права. Так, при 
виконанні державного замовлення на виготовлення та поставку 
певного товару підприємство і держава в особі уповноваженого 
міністерства або відомства є рівними суб’єктами права (хоча існують 
певні особливості при укладенні цього договору), а при наданні 
ліцензії на виготовлення цього самого товару діє інший метод 
правового регулювання: метод влади і підкорення. Тоді ці стосунки 
регулюються нормами іншої галузі права – адміністративної. 

Елементами цивільного правовідношення вважають суб’єкти і 
об’єкти, а також суб’єктивне цивільне право і суб’єктивний цивільний 
обов’язок. 

У цивільних правовідносинах беруть участь завжди дві і більше 
особи – учасники відносин, які називаються суб’єктами. Суб’єктом 
цивільного правовідношення визнається особа, яка бере участь у 
врегульованому правовими нормами відношенні, поведінка якої 
трактуєтеся правом як юридично можлива або необхідна. До суб’єктів 
цивільних правовідносин закон відносить фізичних та юридичних 
осіб, державу, Автономну Республіку Крим, територіальні громади, 
іноземні держави та інших суб’єктів публічного права (ст. 2 ЦК 
України). 

Об’єкти цивільних правовідносин – це матеріальні та нематеріальні 
блага або предмет їх створення, що складає предмет діяльності 
суб’єктів цивільного права. Питання визначення та систематизації 
об’єктів цивільних прав є одним з найменш розроблених у цивільному 
праві, оскільки саме загальнофілософське поняття об’єкта є 
дискусійним та розглядається під різними кутами зору. Так, окремі 
види об’єктів цивільних прав, такі як інформація, послуги тощо, 
розглядаються не в системі об’єктів, а лише у відповідних розділах 
договірного права. 

Загальним для всіх об’єктів суб’єктивних цивільних прав є їх 
призначення для єдиної мети – здатності задовольняти законні 
інтереси суб’єктів приватних прав. 

Різні об’єкти цивільних прав можуть служити задоволенню 
різноманітних інтересів (майнових або немайнових), але саме 
призначення об’єктів може бути неоднаковим у різних випадках – у 
вигляді використання фактичних, природних його якостей, 
екстракцією його споживчої вартості; у вигляді експлуатації 



соціальних якостей об’єкта, а саме: шляхом реалізації його обмінної 
вартості. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 
правовідношення. 

2. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. 
3. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних 

прав та обов’язків. 
4. Види цивільних правовідносин. 
5. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 
 
План семінарського заняття № 2 

1. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 
правовідношення. 

2. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
3. Об’єкти цивільних правовідносин. 
4. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних 

прав та обов’язків. 
5. Види цивільних правовідносин. 
6. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних 
прав та обов’язків. 

2. Види цивільних правовідносин. 
3. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що із перерахованого не є елементом цивільних правовідносин? 
а) суб’єкт. 
б) предмет. 
в) об’єкт. 
г) зміст. 

2. Які є види цивільних правовідносин залежно від об’єкта? 
а) майнові та особисті немайнові. 
б) абсолютні та відносні. 
в) речові та зобов’язальні. 
г) прості та складні. 



3. Які є види цивільних правовідносин залежно від особливостей 
суб’єктного складу? 
а) речові та зобов’язальні. 
б) охоронні та регулятивні. 
в) абсолютні та відносні. 
г) прості та складні. 

4. Які є види цивільних правовідносин залежно від характеру вимог, 
що належать управомоченій особі? 
а) майнові та особисті немайнові. 
б) речові та зобов’язальні. 
в) охоронні та регулятивні. 
г) прості та складні. 

5. Які є види цивільних правовідносин залежно від розподілу прав та 
обов’язків між учасниками? 
а) абсолютні та відносні. 
б) односторонні та двосторонні. 
в) охоронні та регулятивні. 
г) майнові та особисті немайнові. 

 
Практичне завдання: 
Пан Талмудовський пред’явив позов до готелю «Марсель» про 

відшкодування вартості речей (пальто, костюму та електробритви), які 
були вкрадені під час його проживання в готелі. Готель «Марсель» 
заперечував проти позову, посилаючись на те, що пан Талмудовський 
відповідно до розпорядження адміністрації готелю повинен був здати 
свої речі на зберігання в камеру схову, яка працює цілодобово. В 
іншому випадку адміністрація не несе відповідальності за зникнення 
речей. Крім цього, адміністрація готелю «Марсель» послалась на 
Правила проживання в готелях м. Харкова, що були затверджені 
головою обласної державної адміністрації, в яких зазначено, що 
готель не відповідає за втрату речей, не зданих до камери схову. 

Пан Талмудовський звернув увагу суду на те, що розпорядження 
адміністрації готелю «Марсель» та Правила проживання в готелях м. 
Харкова не є актами цивільного законодавства. Крім цього, вони 
суперечать ст. 975 ЦК України, відповідно до якої готель відповідає за 
схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживає в ньому. 

Визначте систему цивільного законодавства. Поясніть правила 
співвідношення законів та підзаконних нормативних актів. Чи 
зміниться рішення завдання, якщо Правила проживання в готелях м. 
Харкова були затверджені рішенням Харківської міської ради? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 



 

Тема 4. Фізична особа як суб’єкт цивільного правовідношення. 

Основні терміни та поняття: фізична особа; правоздатність; 
дієздатність; повна дієздатність; часткова дієздатність; неповна 
дієздатність; обмеження дієздатності; визнання особи недієздатною; 
визнання особи безвісти відсутньою; визнання особи померлою; опіка; 
піклування; фізична особа – підприємець; місце проживання фізичної 
особи. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

У ст. 24 ЦК України визначено поняття фізичної особи як 
людини – учасника цивільних відносин. Фізичні особи як учасники 
цивільних відносин мають низку суспільних ознак: 
– ім’я; 
– громадянство; 
– вік; 
– сімейний стан; 
– стать. 

Ім’я фізичної особи. 
Кожна людина бере участь у цивільних відносин під певним ім’ям 

або псевдонімом або анонімом. 
Ім’я – це один із засобів індивідуалізації. Це прізвище, ім’я, по 

батькові). Відповідно до ст. 28 ЦК України фізична особа набуває 
прав і обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. 

Відповідно до ст. 295 ЦК фізична особа, яка досягла 16 років має 
право змінити своє прізвище та ім’я. При цьому зміна власного ім’я не 
є підставою для зміни або припинення прав або обов’язків за 
попереднім ім’ям. 

Громадянство – це офіційна приналежність людини до народу 
певної країни внаслідок чого вона знаходиться в сфері юрисдикції 
даної держави і під її захистом. 

Правоздатність фізичної особи – це її здатність мати цивільні права 
та обов’язки мають усі фізичні особи. Це означає, що фізичні особи 
мають здатність бути суб’єктом цивільних прав і обов’язків, мати 
будь-яке право чи обов’язок з тих, що надаються чи допускаються 
законом, тобто юридичну можливість, що витікає із закону. Лише за 
наявності правоздатності можливе виникнення конкретних 
суб’єктивних прав і обов’язків. 

Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її 
народження і припиняється у момент її смерті. У випадках, 
встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не 
народженої дитини. 



Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями 
набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 
здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, 
самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання (ст. 30 ЦК України). Наявність дієздатності в особи 
означає її можливості особисто здійснювати різноманітні юридичні 
дії: укладати угоди, заповідати, видавати довіреності тощо, а також 
відповідати за спричинену шкоду. 

Традиційно вважається, що дієздатність об’єднує у собі 
правочиноздатність, тобто здатність здійснювати правочини, та 
деліктоздатність – здатність нести відповідальність за неправомірні 
дії. 

Зміст дієздатності містить у собі такі складові частини: здатність 
особи своїми діями набувати цивільні права та створювати для себе 
цивільні обов’язки; здатність самостійно здійснювати цивільні права 
та виконувати обов’язки; здатність нести відповідальність за цивільні 
правопорушення. 

Цивільне законодавство розрізняє декілька різновидів дієздатності 
залежно від віку особи та її психічного стану, оскільки при здійсненні 
цивільних прав та обов’язків особа повинна розуміти значення та 
можливі наслідки своїх дій. Цивільну дієздатність має фізична особа, 
яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. 
Дієздатність є невідчужуваною від особи, її обсяг установлюється ЦК 
України і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, 
встановлених законом. Примусове обмеження дієздатності можливе 
лише за рішенням суду у випадках, встановлених законом. 

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також 
неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.  

Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням 
органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за 
письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у 
разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути 
надана за рішенням суду.  

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою 
діяльністю.  

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), 
піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути 
зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває 
повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як 
підприємця.  

Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється 
на усі цивільні права та обов’язки.  



У разі припинення трудового договору, припинення фізичною 
особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна 
дієздатність зберігається. 

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо 
вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її 
здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.  

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо 
вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, 
токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи 
свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана 
утримувати, у скрутне матеріальне становище.  

Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 
встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.  

Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту 
набрання законної сили рішенням суду про це. 

У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була 
обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у 
повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність.  

У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними 
напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, 
азартними іграми тощо суд поновлює її цивільну дієздатність.  

Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на 
підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.  

Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, 
цивільна дієздатність якої була обмежена, встановлюється Цивільним 
процесуальним кодексом України. 

Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона 
внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.  

Порядок визнання фізичної особи недієздатною встановлюється 
Цивільним процесуальним кодексом України.  

Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи 
недієздатною і буде встановлено, що вимога була заявлена 
недобросовісно без достатньої для цього підстави, фізична особа, якій 
такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від 
заявника її відшкодування. 

Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо 
протягом одного року в місці її постійного проживання немає 
відомостей про місце її перебування.  

У разі неможливості встановити день одержання останніх 
відомостей про місце перебування особи початком її безвісної 
відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому 



були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей 
місяць – перше січня наступного року.  

Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою 
встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. 

На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою нотаріус за останнім місцем її проживання описує 
належне їй майно та встановлює над ним опіку. 

Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці 
її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування 
протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що 
загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від 
певного нещасного випадку, – протягом шести місяців, а за 
можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного 
випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру – протягом одного місяця після 
завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, 
може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від 
дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин 
справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього 
строку, але не раніше спливу шести місяців.  

Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної 
сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за 
обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її 
загибель від певного нещасного випадку або у зв’язку з воєнними 
діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 
2. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 
3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання 

фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування. 
4. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 
 
План семінарського заняття № 3 

1. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 
2. Ім’я, місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове 

значення. 
3. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг/ 
4. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення 

підприємницької діяльності фізичною особою/ 
5. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця/ 



6. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання 
фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування/ 

7. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення 
підприємницької діяльності фізичною особою/ 

2. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця/ 
3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання 

фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування/ 
4. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 
а) здатність особи мати цивільні права та обов’язки. 

2. Коли виникає та припиняється цивільна правоздатність? 
а) виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю. 
б) виникає з досягненням 14 років, а припиняється зі смертю. 
в) виникає з моменту зачаття дитини, а припиняється зі смертю. 
г) виникає з досягненням 18 років, а припиняється зі смертю. 

3. Що є місцем проживання фізичної особи? 
а) населений пункт, у якому фізична особа проживає постійно 

або тимчасово. 
б) житло, в якому вона проживає постійно, переважно або 

тимчасово та зареєстрована у встановленому законом порядку. 
в) житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. 
г) житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для 

проживання в ньому, у відповідному населеному пункті, в 
якому фізична особа зареєстрована у встановленому законом 
порядку. 

4. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до 
чотирнадцяти років є: 
а) місце проживання її батьків (усиновлювачів), якщо інше місце 

проживання не встановлено за згодою між дитиною та 
батьками (усиновлювачами). 

б) місце реєстрації особи. 
в) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, 

з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження 
навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в 
якому вона проживає та зареєстрована у встановленому 
законом порядку. 



г) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, 
з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження 
навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в 
якому вона проживає, якщо інше місце проживання не 
встановлено за згодою між дитиною та батьками 
(усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує 
щодо неї функції опікуна. 

5. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є: 
а) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, 

з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження 
навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому 
вона проживає. 

б) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, 
з ким вона проживає. 

в) місце проживання її батьків (усиновлювачів), якщо інше місце 
проживання не встановлено за згодою між дитиною та 
батьками (усиновлювачами). 

г) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, 
з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження 
навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в 
якому вона проживає, якщо інше місце проживання не 
встановлено за згодою між дитиною та батьками 
(усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує 
щодо неї функції опікуна. 

 
Практичне завдання: 
Гончаренко здійснювала приватну нотаріальну діяльність. Її брат, 

один із засновників товариства з обмеженою відповідальністю 
«Надія» (далі – ТОВ), запропонував їй працювати в ньому юристом, 
на що Гончаренко погодилась і стала до роботи. 

Дізнавшись про це, прокурор району висунув вимогу про 
звільнення Гончаренко з роботи у ТОВ на підставі того, що нотаріуси 
не мають права займатися підприємницькою діяльністю. На це 
Гончаренко відповіла, що, по-перше, вона працює за трудовим 
договором у ТОВ, а отже, підприємницькою діяльністю не займається. 
По-друге, у зв’язку з тим, що вона є приватним, а не державним 
нотаріусом, на неї не поширюються вимоги заборони, і взагалі, 
заборона працівникам нотаріату займатися підприємницькою 
діяльністю є обмеженням їх цивільної правоздатності. 

Який обсяг правоздатності фізичної особи? 
 
Список інформаційних джерел:  
 

* * * 



 
 

Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи. 

Основні терміни та поняття: особисте немайнове право; 
особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 
фізичної особи; особисті немайнові права, що забезпечують соціальне 
буття фізичної особи; честь; гідність; ділова репутація; дифамація; 
моральна шкода; відшкодування моральної шкоди. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Останні перетворення в політико-економічному житті України, 
зміна соціальних цінностей та орієнтирів зумовили вихід у системі 
суспільних пріоритетів на перше місце людини як особистості. 
Зокрема, згідно зі ст. 3 Конституції України вищими соціальними 
цінностями визнається людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність та безпека. Тобто всі інші блага, у тому числі й 
матеріальні, знаходяться в ієрархії соціальних пріоритетів нижче і є 
суспільними благами другого порядку. І саме такий підхід до місця і 
ролі людини та її внутрішнього (духовного) світу в системі соціальних 
цінностей відповідає міжнародним стандартам прав людини та 
зумовлює необхідність їх повного і всебічного регулювання та 
охорони на галузевому рівні, насамперед нормами цивільного права. 

Відповідно до ст. 201 ЦК України особистими немайновими 
благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров’я, 
життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я (найменування); 
авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним 
законодавством.  

Відповідно до Конституції України життя і здоров’я людини, її 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю. 

Особисті немайнові права – це юридично гарантовані можливості, 
які довічно належать кожній фізичній особі за законом і 
характеризуються немайновістю та особистісністю 

Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від 
народження або за законом.  

Особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного 
змісту. 

Особисті немайнові права тісно пов’язані з фізичною особою. 
Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а 
також не може бути позбавлена цих прав.  

Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно. 



Відповідно до Конституції України фізична особа має право на 
життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, 
право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на 
повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на 
недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та 
на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, 
наукової і технічної творчості. 

Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією 
України, цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним. 

Зміст особистого немайнового права становить можливість 
фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у 
сфері свого приватного життя. 

Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. В 
інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних 
осіб, які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно 
здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють 
батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники.  

Фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб 
вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення 
нею особистих немайнових прав. 

Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, 
встановлених Конституцією України, можливе лише у випадках, 
передбачених нею.  

Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, 
встановлених цим Кодексом та іншим законом, можливе лише у 
випадках, передбачених ними.  

Фізична особа має право на захист свого особистого немайнового 
права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого 
немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 
цього Кодексу.  

Захист особистого немайнового права може здійснюватися також 
іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його 
порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення.  

Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, 
орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична особа, 
рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте 
немайнове право фізичної особи, зобов’язані вчинити необхідні дії для 
його негайного поновлення.  

Якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного 
особистого немайнового права фізичної особи, не вчиняються, суд 
може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а 
також відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням.  



Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок 
поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, 
має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.  

Право на відповідь, а також на спростування недостовірної 
інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім’ї, 
близьким родичам та іншим заінтересованим особам.  

Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка 
поширила інформацію.  

Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа 
при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, вважається 
юридична особа, у якій вона працює.  

Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, 
фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із 
заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її 
спростування.  

Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який 
прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути 
відкликаний.  

Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у 
друкованих або інших засобах масової інформації, має право на 
відповідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж 
засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.  

Якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації 
є неможливими у зв’язку з його припиненням, така відповідь та 
спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової 
інформації, за рахунок особи, яка поширила недостовірну інформацію.  

Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно 
від вини особи, яка її поширила.  

Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же 
спосіб, у який вона була поширена.  

Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, 
книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які готуються до випуску 
у світ, суд може заборонити розповсюдження відповідної інформації.  

Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в номері 
(випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які 
випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх 
розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення 
порушення неможливе, – вилучити тираж газети, книги тощо з метою 
його знищення. 

До особистих немайнових прав, що забезпечують природне 
існування фізичної особи, відповідно до глави 21 ЦК України, слід 
відносити: 

– право на життя; 
– право на здоров’я; 



– право на безпечне довкілля; 
– право на свободу та особисту недоторканність; 
– право на сім’ю, опіку, піклування та патронатне виховання. 
До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття 

фізичної особи, згідно з главою 22 ЦК України слід відносити: 
– право на ім’я; 
– право на честь, гідність та ділову репутацію; 
– право на індивідуальність; 
– право на зображення та голос; 
– право на особисте життя; 
– право на особисті папери та таємницю кореспонденції; 
– право на інформацію; 
– право на свободу творчості; 
– право на вибір роду занять; 
– право на місце проживання; 
– право на недоторканність житла; 
– право на пересування; 
– право на свободу об’єднань; 
– право на мирні зібрання. 
В цивільному законодавстві України існують чіткі тенденції 

розвитку правової бази щодо регулювання та охорони особистих 
немайнових прав особи, які покликані забезпечити гармонійний 
розвиток людини як особистості та гідного члена громадянського 
суспільства. Подальший розвиток цивільно-правового регулювання 
особистих немайнових прав в Україні має бути зорієнтований на 
світові стандарти в галузі прав людини. Проте це не повинно бути 
необдуманою рецепцією відповідних міжнародних норм права, а 
зваженим процесом, який має базуватися на запозиченні світового 
досвіду, поєднаного з особливостями національного світосприйняття, 
правотворення та праворозуміння. Також слід зауважити, що навіть 
наявність наддосконалої правової системи – це лише передумова, яка 
без належного поєднання із своєчасною, однозначною та повною 
реалізацію і захистом особистих немайнових прав не зможе досягти 
необхідного результату. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх 
класифікація. 

2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 
фізичної особи. 

3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 
фізичної особи. 

4. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 



5. Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових 
прав. 

 
План семінарського заняття № 4 

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх 
класифікація. 

2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 
фізичної особи. 

3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 
фізичної особи. 

4. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 
5. Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових 

прав. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 
2. Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових 

прав. 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що з перерахованого не є ознакою особистих немайнових прав? 
а) невіддільність від особистості їх носія. 
б) невідчужуваність. 
в) абсолютний характер. 
г) матеріальний характер. 

2. Можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати 
свою поведінку у сфері свого приватного життя являє собою: 
а) поняття особистого немайнового права. 
б) зміст особистого немайнового права. 
в) ознаку особистого немайнового права. 
г) вид особистого немайнового права. 

3. Права, що належать особі внаслідок самого факту її існування, 
називаються: 
а) натуральними. 
б) абсолютними. 
в) природженими. 
г) відносними. 

4. Права, які особа набуває в процесі своєї діяльності, називаються: 
а) комплексними. 
б) придбаними. 
в) абсолютними. 
г) відносними. 



5. Права, в яких особі, котра володіє особистим немайновим правом, 
протистоїть невизначене коло осіб, зобов’язаних утримуватися від 
порушення її права, називаються: 
а) абсолютними. 
б) невизначеними. 
в) придбаними. 
г) природженими. 

 
Практичне завдання: 
Леонов продав своєму знайомому Демиденку фотоапарат за 800 

грн. Наступного дня до Демиденка звернулася дружина Лєонова, яка 
пояснила, що її чоловік обмежений у дієздатності внаслідок 
зловживання спиртними напоями і тому не мав права самостійно 
укладати правочин, а вона не давала згоди на його укладення. 
Демиденко зауважив, що від Леонова він дізнався, що той виграв 
фотоапарат за лотерейним білетом і може самостійно ним 
розпоряджатися. 

Які підстави та правові наслідки обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 6. Юридична особа як суб’єкт цивільного правовідношення. 
Окремі види юридичних осіб. 

Основні терміни та поняття: юридична особа; організація; 
правосуб’єктність юридичної особи; найменування; 
місцезнаходження; юридичні особи приватного права, юридичні 
особи публічного права; організаційно-правова форма; установа; 
підприємницькі товариства; господарське товариство; виробничий 
кооператив; непідприємницькі товариства; філія; представництво; 
державна реєстрація; припинення; реорганізація; ліквідація. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

У ЦК юридична особа визначається через термін "організація", під 
яким розуміють певне соціальне утворення, тобто систему істотних 
соціальних взаємозв’язків, через які люди (або їх групи) об’єднуються 
для досягнення поставлених цілей в єдине структурне і функціонально 
диференційоване соціальне ціле. Але не всі організації є юридичними 
особами. Так, відповідно до ст. 8 Закону України "Про свободу совісті 



та релігійні організації" одним із видів релігійних організацій є 
релігійна громада, яка є місцевою релігійною організацією віруючих 
громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або 
толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення 
релігійних потреб, без їх державної реєстрації. Тобто не всі релігійні 
громади є юридичними особами. Проте релігійна громада може 
одержати права юридичної особи, для чого вона має зареєструватися. 

Завдяки організаційні єдності воля окремих учасників 
(засновників) трансформується в єдину волю юридичної особи. 
Організаційна єдність проявляється у структурі управління, 
компетенції та порядку ухвалення рішень органами, що визначено в 
установчих документах.  

В ЦК реалізовано погляд на сутність юридичної особи як реального 
суб’єкта права, хоча із самого визначення такий висновок зробити 
важко. Саме з позицій реалістичної теорії український законодавець 
визначив поняття органів юридичної особи, дії яких вважаються діями 
самої юридичної особи (ч. 1 ст. 92 ЦК). Для того, щоб певне явище 
стало суб’єктом будь-яких правовідносин, йому повинні бути 
притаманні наступні риси:  

1) здатність формувати власну волю (приймати власні рішення); 
2) здатність виражати свою волю шляхом волевиявлення у певних 

формах, які прийнятні в певному просторі і часі для сприйняття 
більшістю вже існуючих суб’єктів права.  

Ці два елементи з’являються у юридичної особи з моменту 
прийняття її засновниками рішення про створення юридичної особи 
(перший юридичний факт у фактичному складі, внаслідок якого 
виникає юридична особа), адже формують і виражають її волю 
шляхом діяльності органів, які вже створені при підписанні статуту і 
призначені конкретні фізичні особи на посаду виконавчого органу. 
Але публічне законодавство відмовляє такій особі (точніше, ще не 
особі) у достатності цих двох елементів і вимагає наявності ще 
кількох ознак для отримання цивільної правосуб’єктності. Так, для 
того, щоб бути повноцінним суб’єктом цивільного права, особа 
повинна мати мінімальний рівень власного майна.  

Ознака майнової відокремленості юридичної особи дає їй 
повноцінну можливість бути учасником майнових правовідносин – 
тобто брати участь у процесі цивільного правонаступництва 
(сингулярного і універсального) давати взамін чужого майна своє 
майно шляхом здійснення правочинів. Видається очевидним, що 
відсутність власного майна виключає для організації можливість 
самостійної участі в цивільному (майновому) обороті, а тим самим і 
визнання суб’єктом цивільних правовідносин. З майновою 
відособленістю організації нерозривно пов’язана її самостійна 
майнова відповідальність по зобов’язаннях. Тому і сплата податків і 



заробітної плати є наслідком майнової самостійності юридичної особи 
як суб’єкта цивільного права.  

Обов’язковою ознакою юридичної особи є її найменування, за 
допомогою якого вона індивідуалізується серед учасників цивільного 
обороту.  

Державна реєстрація юридичної особи є другим юридичним 
фактом на шляху отримання юридичною особою статусу суб’єкта 
цивільних правовідносин.  

Статус суб’єкта цивільних правовідносин передбачає наявність 
двох елементів – правоздатність і дієздатність. Особливості 
правоздатності і дієздатності юридичних осіб розглянуто у коментарі 
до статей 91 та 92 ЦК.  

Здатність бути позивачем і відповідачем в суді має не суто 
матеріальну, а більшою мірою процесуальну природу (ст. 1 
Господарського процесуального кодексу України, ст. 48 Кодексу 
адміністративного судочинства України, ст. 28, 29 Цивільного 
процесуального кодексу України). 

Ні Цивільний, ні Господарський кодекси не визначають поняття 
організаційно-правових форм юридичних осіб чи організаційних форм 
підприємництва (підприємств, некомерційної господарської 
діяльності). Між тим, це особливо важливо для визначення законних 
меж перетворення юридичних осіб, оскільки "перетворенням 
юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми" (ч. 1 ст. 108 
ЦК), а також для вирішення питання про необхідність застосування у 
відповідних випадках процедури перетворення. Що стосується 
створення та реорганізації суб’єктів господарювання, то вони в силу 
свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена законом (п. 4 
ст. 3 ЦК; ч. 1 ст. 6 ГК), завжди є можливими, якщо немає заборони, 
встановленої законом або такої, що випливає із закону.  

Найбільш значними критеріями є: а) власність, на підставі якої 
вони створені; б) права засновників (учасників) юридичної особи на 
майно останньої; в) мета діяльності юридичних осіб; г) склад 
засновників; д) спосіб створення; ж) установчі документи (їх склад); з) 
характер участі засновників у діяльності юридичної особи; і) обсяг 
речових прав юридичної особи; к) зобов’язання учасників (членів) 
брати участь своєю працею в діяльності юридичної особи; л) 
особливості статусу (правового режиму) юридичної особи; м) 
супідрядність юридичних осіб. Є. О. Суханов визначає такі критерії 
класифікації юридичних осіб: 1) за формами власності; 2) є вони 
власниками належного їм майна чи ні; 3) за характером діяльності 
(комерційні, некомерційні); 4) за організаційними ознаками; 5) за 
ступенем самостійності (основні і залежні); 6) за особливостями 
правового статусу (національні, іноземні).  



Окрім того, що юридичні особи приватного права можуть набувати 
форми товариств або установ, ЦК допускає створення юридичних осіб 
також в інших установлених законом формах. У формі товариства чи 
установи можуть бути створені різні за структурою управління, 
метою, внутрішніми відносинами тощо юридичні особи.  

Товариство – це об’єднання осіб, яке розраховане на довгострокове 
існування, у своєму складі не залежить від зміни учасників, має 
корпоративний устрій і в якому управління справами належить 
засновникам.  

Однією з основних ознак товариства є об’єднання осіб, але для 
підприємницьких товариств ознакою виступає також об’єднання 
майна. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою 
відповідальністю, непідприємницьке товариство можуть за законом 
створюватися однією особою. Закон передбачає випадки, коли 
товариство (наприклад, повне й командитне) не може створюватись 
однією особою.  

Критерієм поділу товариств на підприємницькі та 
непідприємницькі юридичних осіб виступає не сама підприємницька 
діяльність, оскільки її можуть провадити будь-які юридичні особи, а 
можливість наступного розподілу прибутку товариства між 
учасниками.  

Другою формою юридичних осіб є установи. Установа – 
організація, в якій для постійного служіння певній цілі засновником 
(засновниками) призначається майно та визначаються ті органи, які 
експлуатуватимуть це майно відповідно до його призначення. Така 
організація не є об’єднанням осіб, але визнана як суб’єкт цивільних 
прав та обов’язків для здійснення певних цілей. Установа не має 
членів, а керується відповідно до волі засновника, яка виражена в 
установчому акті. У формі установ найчастіше діють різні благодійні 
фонди, навчальні заклади, бібліотеки, музеї, лікарні тощо.  

Найменування призначене для індивідуалізації учасників 
цивільного обороту. Зміст поняття "найменування юридичної особи" в 
ст. 90 ЦК містить два поняття: перше стосується власне 
найменування, а друге – комерційного (фірмового) найменування 
юридичної особи. Наприклад, найменування повного товариства має 
містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне 
товариство", або містити ім’я (найменування) одного чи кількох 
учасників із доданням слів "і компанія", а також слова "повне 
товариство" (ч. 4 ст. 119 ЦК).  

 
План семінарського заняття № 5 

1. Поняття й ознаки юридичної особи. 
2. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. 
3. Види (форми) юридичних осіб (підпункти). 



 
План семінарського заняття № 6 

4. Види (форми) юридичних осіб (підпункти). 
5. Філії та представництва юридичних осіб. 
6. Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення 

юридичних осіб, їх реорганізація та ліквідація. 
7. Правові форми участі держави, територіальних громад у 

цивільних відносинах. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття й ознаки юридичної особи. 
2. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. 
3. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного права 

та юридичні особи публічного права. 
4. Види (форми) юридичних осіб. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Юридичною особою є: 
а) особа, яка займається підприємницькою діяльністю і 

зареєстрована в установленому законом порядку. 
б) особа, яка займається підприємницькою діяльністю. 
в) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом 

порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, 
яка може бути позивачем та відповідачем у суді. 

г) об’єднання громадян. 
2. Місцезнаходження юридичної особи визначається: 

а) місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено 
законом. 

б) місцем її державної реєстрації. 
в) фактичним місцем провадження діяльності та знаходження 

постійно діючого органу управління. 
г) місцем здійснення її підприємницької діяльності. 

3. Юридичні особи приватного права створюються на підставі: 
а) розпорядчого акта Президента України. 
б) розпорядчого акта органу державної влади. 
в) розпорядчого акта органу місцевого самоврядування. 
г) установчих документів. 

4. При ліквідації неплатоспроможної юридичної особи у першу 
чергу задовольняються вимоги: 
а) забезпечені заставою. 
б) щодо сплати податків та зборів. 



в) щодо повернення вкладів членів трудового колективу до 
статутного фонду підприємства. 

г) незабезпечені заставою. 
5. Товариство – це: 

а) організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які 
не мають права участі у цьому товаристві. 

б) організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які 
мають право участі у цьому товаристві. 

в) організація, створена однією особою, яка не бере участі в 
управлінні нею. 

г) організація, створена шляхом об’єднання майна учасників. 
 
Практичне завдання: 
Власники квартир у будинку № 8 по вул. Квітучій прийняли 

рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку (далі – ОСББ) «Рідна хата». Не маючи досвіду у створенні 
непідприємницького товариства, вони звернулися до юриста з 
проханням надати консультацію по наступних питаннях: чи мають 
право вони створити ОСББ, якщо одна з квартир належить на праві 
власності юридичній особі? Який установчий документ цього 
непідприємницького товариства? Чи має право ОСББ «Рідна хата» 
займатися підприємницькою діяльністю? Які є органи управління в 
ОСББ? 

Чим відрізняється непідприємницьке товариство від 
підприємницького? Дайте роз’яснення власникам квартир від імені 
юриста. 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 7. Об’єкти цивільних правовідносин. 

Основні терміни та поняття: об’єкт цивільних правовідносин; 
об’єкт цивільних прав; річ; майно; нерухома річ; рухома річ; подільна 
річ; неподільна річ; річ, визначена індивідуальними ознаками; річ, 
визначена родовими ознаками; споживна річ; неспоживна річ; головна 
річ; приналежність; складна річ; складова речі; продукція, плоди, 
доходи; підприємство; єдиний майновий комплекс; гроші; валютні 
цінності; цінні папери; дія; нематеріальне благо; об’єкт права 
інтелектуальної власності; інформація. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 



Об’єктами цивільних прав стає все те, з приводу чого виникають та 
здійснюються цивільні права та обов’язки, тобто все те, що є 
предметом або результатом діяльності учасників цивільного обороту. 

Об’єктами цивільних прав є речі, тобто матеріальні предмети 
оточуючого світу, створені природою або людиною, у тому числі 
гроші та цінні папери, інше майно, майнові права та обов’язки, 
результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої 
діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага 
(ст. 177 ЦК України). Слід підкреслити, що об’єктами цивільних прав 
є лише речі, які мають корисні властивості, усвідомлені та освоєні 
людством, оскільки за відсутності таких якостей речі не зможуть 
стати об’єктами цивільно-правових відносин. 

За критерієм оборотоздатності об’єкти цивільних прав поділяються 
на: а) об’єкти, що обертаються вільно; б) об’єкти, обмежено 
.оборотоздатні; в) об’єкти, вилучені з обігу. 

Більшість об’єктів цивільних прав належить до таких, що 
обертаються вільно. Об’єкти цивільних прав можуть вільно 
відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку 
правонаступництва чи спадкування, або іншим чином. В Україні діє 
загальна презумпція щодо вільного обороту об’єктів, якщо нема 
спеціальної вказівки закону про їх вилучення з обігу або обмеження 
обігу, або вони не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи. 

Щодо правонаступництва, слід зазначити, що цивільне право 
розрізняє універсальне та сингулярне правонаступництво. 
Універсальне правонаступництво означає перехід до правонаступника 
всіх прав та обов’язків правоволодільця на підставі одного акта, 
наприклад, при спадкуванні або реорганізації юридичної особи. 
Сингулярне правонаступництво має місце, коли до правонаступника 
переходять лише окремі права та обов’язки правоволодільця, 
наприклад, при здійсненні конкретних угод з відчуження майна. 

До обмежено оборотоздатних об’єктів належать об’єкти цивільних 
прав, визначені законом, які можуть належати лише певним 
учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті 
допускається за спеціальним дозволом. До таких об’єктів, наприклад, 
відносять зброю, вибухові речовини, наркотичні та психотропні 
засоби тощо. Законодавством також визначено ряд видів 
підприємницької діяльності та ряд товарів, здійснення операцій з 
якими дозволяється лише на підставі відповідних ліцензій. Це 
стосується виробництва та реалізації алкогольних і тютюнових 
виробів, медичних препаратів, здійснення операцій з валютою та ін. 

Вилученими з обороту вважаються об’єкти, які не можуть бути 
предметом цивільно-правових угод чи іншим чином переходити від 
однієї особи до іншої. Порушення цього правила тягне за собою 
визнання таких угод недійсними. Реформування української 



економіки на ринкових засадах значно звузило коло об’єктів 
цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не 
допускається (об’єкти, вилучені з цивільного обороту), які мають бути 
прямо встановлені законом. Якщо раніше до таких об’єктів належала 
земля, надра тощо, то нині земля та інші природні ресурси можуть 
відчужуватися або іншим чином переходити від однієї особи до іншої 
відповідно до закону, яким визначається певний правовий режим 
обороту таких об’єктів. Вилученими з обігу є об’єкти, які згідно з 
законодавством перебувають лише в державній власності, зокрема 
землі природно-заповідного фонду, об’єкти історико-культурної 
спадщини та художні цінності загальнодержавного значення тощо. 
Вилученими з обігу можна також вважати ядерні матеріали та об’єкти 
ядерної енергетики, що можуть перебувати лише у державній 
власності. 

Залежно від особливостей правового режиму речей, їх цільового 
призначення, інших критеріїв здійснюється їх класифікація. До 
основних груп такої класифікації, крім класифікації за ознаками 
оборотоздатності речей, можна віднести: речі рухомі і нерухомі; 
засоби виробництва та предмети споживання; індивідуально визначені 
речі та речі, визначені родовими ознаками; речі подільні та 
неподільні; головні речі та приналежності; речі споживні та 
неспоживні; складні речі та складові частини речі; продукція, плоди та 
доходи тощо. 

Особливим об’єктом цивільних прав є тварини. Згідно зі ст. 180 ЦК 
України на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, 
встановлених законом. Тварини, занесені до Червоної книги України, 
можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках та 
порядку, встановлених законом. 

Грошові кошти належать до числа замінних речей, що 
визначаються родовими ознаками. Особливістю грошей як об’єкта 
цивільних прав є те, що вони оцінюються не за кількістю грошових 
знаків, а за числом грошових одиниць і є універсальним еквівалентом 
вартості будь-якого товару. Грошовий обіг в Україні регулюється 
законодавством. Законним платіжним засобом, обов’язковим до 
приймання за номінальною вартістю на всій території України, є 
грошова одиниця України – гривня. Іноземна валюта може 
використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених 
законом. 

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. 
валютними цінностями визнаються: валюта України – грошові знаки у 
вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що 
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території 
України, кошти на рахунках, вклади у банківських та інших кредитно-



фінансових установах на території України; платіжні документи та 
інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі 
(тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, 
депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські 
документи), виражені у валюті України; іноземна валюта – іноземні 
грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що 
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території 
відповідної іноземної держави, кошти у грошових одиницях 
іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) 
одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських 
та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні 
документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, 
векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські 
накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські 
документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах; 
банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової групи, 
доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у 
зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, 
вироблені з дорогоцінних металів. При цьому під терміном «іноземна 
валюта» розуміється як власне іноземна валюта, так і банківські 
метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в 
іноземній валюті або банківських металах. Операції з ними 
здійснюються лише за наявності відповідної генеральної або 
індивідуальної ліцензії Національного банку України. Генеральні 
ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-
фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що 
не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму 
валютного регулювання. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам 
і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, 
необхідний для здійснення такої операції. 

Відповідно до ст. 194 ЦК України цінним папером є документ 
встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує 
грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між 
особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає 
виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також 
можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим 
особам. До особи, яка набула право власності на цінний папір, 
переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються. 

ЦК України (ст. 195) надається традиційна класифікація цінних 
паперів, яка певним чином відрізняється від класифікації, визначеної 
Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» та Законом 
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», однак є 
цілком коректною і відповідає сучасним потребам української 



економіки. Так, згідно з ЦК України в Україні у цивільному обороті 
можуть бути такі групи цінних паперів: 

1) пайові цінні папери, що засвідчують участь у статутному 
капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом 
і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та 
частини майна при ліквідації емітента (акції, інвестиційні 
сертифікати); 

2)  боргові цінні папери, що засвідчують відносини позики і 
передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк 
кошти відповідно до зобов’язання (облігації, депозитні сертифікати, 
векселі, чеки тощо); 

3) похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний 
з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого 
договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних 
ресурсів (опціони, ф’ючерси, депозитарні розписки та ін.); 

4) товаророзпорядчі цінні папери, що надають їх держателю право 
розпоряджатися майном, вказаним у цих документах (коносаменти, 
складські свідоцтва – варанти тощо). 

Законом можуть визначатися також інші групи та види цінних 
паперів і порядок їх обігу. Регулювання діяльності з цінними 
паперами, які мають обіг на первинному та вторинному ринках цінних 
паперів, та встановлення правил і нормативів щодо такого обігу 
здійснюється спеціально уповноваженим державним органом – 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Дії (їх результати) та послуги (як різновид дії) є об’єктами 
цивільних прав переважно у зобов’язальних правовідносинах, тобто 
при виникненні зобов’язань особи, що витікають з договору чи іншого 
юридичного факту. Наприклад, особа може бути зобов’язана 
здійснити певні дії (роботу) з будівництва споруди за договором 
підряду або надати послуги без матеріалізованого, але з корисним 
результатом: здійснити перевозку вантажу, надати консультацію 
правового чи фінансового характеру, укласти угоду тощо. 

Об’єктами цивільних прав виступають також вклади особи у майно 
господарських товариств, зокрема товариств з обмеженою, 
додатковою або повною відповідальністю, кооперативів, кредитних 
спілок тощо. У цих випадках об’єктом права особи є не майно чи 
гроші в натурі, які були нею передані цим організаціям, а право 
вимоги відповідної суми за певних умов (наприклад, при виході з 
числа учасників товариства). У даному випадку право вимоги 
розглядається як одна із складових частин майна в широкому значенні 
слова. Так само розглядаються і права користування (землею, 
приміщенням тощо), які також можуть бути внеском у майно вказаних 
організацій. 



Об’єктами цивільних прав можуть виступати нематеріальні блага, 
зокрема результати творчої діяльності осіб: авторів творів літератури, 
науки, мистецтва, відкриттів, винаходів, промислових зразків, 
корисних моделей, інших об’єктів права промислової власності, 
суб’єктів суміжних прав. Правове регулювання відносин у сфері 
інтелектуальної власності складає досить розгалужену систему 
інститутів цивільного права, які розглядатимуться окремо. 

Відповідно до ст. 200 ЦК України як об’єкт цивільних прав 
закріплюється інформація. Інформацією є документовані або публічно 
оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у 
суспільстві, державі та навколишньому середовищі. Суб’єкт відносин 
у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та 
відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими 
правопорушеннями. Порядок використання інформації та захисту 
права на неї встановлюється відповідним законодавством. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 
2. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та класифікація речей. 
3. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав. 

Грошові кошти. 
4. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 
5. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

 
План семінарського заняття № 7 

1. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 
2. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та класифікація речей. 
3. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав. 

Грошові кошти. 
4. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 
5. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних прав. 
Грошові кошти. 

2. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 
3. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Не є об’єктом цивільних прав: 
а) гроші. 
б) цінні папери. 



в) правочин. 
г) інформація. 

2. Об’єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод 
або іншим чином переходити від однієї особи до іншої, є: 
а) об’єкти, що перебувають у вільному обігу. 
б) об’єкти, що обмежені в цивільному обігу. 
в) цінні папери. 
г) об’єкти, що вилучені з цивільного обігу. 

3. Чи можуть бути предметом цивільного обігу тварини, занесені до 
Червоної книги України? 
а) ні. 
б) лише у випадках та порядку, встановлених законом. 
в) так. 
г) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила 

поводження з тваринами. 
4. Індосамент – це: 

а) вид цінного паперу. 
б) особа, яка передає право за цінним папером. 
в) передавальний напис, вчинений на цінному папері. 
г) володілець цінного паперу. 

5. На які речі поширюється правовий режим нерухомих речей? 
а) на автомобілі. 
б) на цінні папери. 
в) на неподільні речі. 
г) на повітряні та морські судна. 

 
Практичне завдання: 
Подружжя під час перебування у шлюбі набуло права спільної 

сумісної власності на житловий будинок, автомобіль «Таврія», а 
також меблевий гарнітур відомої закордонної фірми та інші речі. До 
складу меблевого гарнітура входили стіл, стільці, шафа та інші меблі. 
У справі про розлучення і поділ майна жінка наполягала на передачі їй 
у приватну власність житлового будинку, оскільки той оформлений на 
її ім’я, а чоловікові пропонувала передати автомобіль «Таврія», бо 
технічний паспорт оформлений на його ім’я. Чоловік, не заперечуючи 
проти передання йому автомобіля, виказав згоду на компенсацію йому 
різниці у вартості будинку та автомобіля меблевим гарнітуром. 
Дружина ж наполягала на поділі меблевого гарнітура. 

Визначте особливості класифікації речей на подільні та 
неподільні. 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 



 
 

Тема 8. Здійснення та захист цивільних прав, відповідальність. 
Цивільно-правові строки і терміни, позовна давність. 

Основні терміни та поняття: здійснення цивільних прав; 
виконання цивільних обов’язків; межі здійснення цивільних прав; 
зловживання правом; шикана; право на захист; захист цивільних прав; 
цивільно-правова відповідальність; строк; термін; позовна давність; 
перебіг позовної давності; сплив позовної давності; поновлення 
позовної давності. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Цивільне прававідношення складається з цивільних прав і 
обов’язків. Воно має соціальну цінність тоді, коли воно здійснюється. 
Можливість здійснення суб’єктивного цивільного права полягає в 
реалізації тих правомочностей, які за своїм змістом закладені у 
правовідношенні. Але у цивільному правовідношенні є і суб’єктивні 
обов’язки, які можуть бути активними, коли особа повинна вчиняти 
певні дії, і пасивними, коли вона зобов’язана утримуватися від певних 
дій. 

Оскільки суб’єктивні права і обов’язки взаємопов’язані, то їх 
здійснення залежать від способів реалізації тих чи інших. Вирізняють 
два принципові способи реалізації – фактичні і юридичні. Фактичні 
полягають у здійсненні таких дій, які викликають їх майнові і 
немайнові наслідки, що торкаються прав та інтересів окремих осіб, 
але наслідки ці не мають юридичного характеру. Юридичні способи 
здійснення суб’єктивного права полягають у реалізації дій 
юридичного характеру: правочинів, укладенні авторських договорів та 
інших наслідків. 

Важливе значення мають способи здійснення суб’єктивних 
обов’язків. Суб’єктивні обов’язки активного характеру можуть 
призвести до припинення правовідношення в цілому або викликати у 
зобов’язаної особи право одержання зустрічного задоволення. 
Цивільно-правовий обов’язок, що становить міру поведінки, якої має 
дотримуватися зобов’язана особа, тісно пов’язаний з тим правом 
вимоги, яким наділена уповноважена особа. 

Цивільне право характеризується тією властивістю, що суб’єкти 
цивільного права мають право вимагати від зобов’язаних осіб певної 
поведінки, закладеної у змісті правовідношення. Суб’єкти цивільного 
правовідношення діють на власний розсуд, і їх поведінка має 
відповідати закону, договору і Звичаям ділового обороту. 
Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх 



припинення, крім випадків, встановлених законом. Особа може від-
мовитися від свого майнового права (ст. 12 ЦК України). 

Якщо закон і договір є незаперечними засобами цивільно-
правового регулювання правовідносин, то звичай ділового обороту є 
додатковим засобом. 

Усі питання, пов’язані з реалізацією суб’єктивних прав, 
вирішуються фізичними та юридичними особами на власний розсуд, 
що зумовлено особливостями цивільно-правового регулювання, яке в 
основному є диспозитивним. Проте в цивільному праві можуть 
використовуватися і зобов’язуючі, і заборонні норми, а також норми, 
що встановлюють певні обмеження. Саме у сфері всіх цих норм і 
відбувається реалізація тих можливостей, що надаються 
управомоченій особі, якій належить суб’єктивне право. 

Усі цивільні правовідносини пов’язані з правообладанням. Так, 
наприклад, зміст цивільної правоздатності юридичних осіб 
розкривається через їх правові можливості після набуття певних прав. 
Цивільні правовідносини мають особливості можливої реалізації 
залежно від їх видів. Це – майнові і немайнові цивільні 
правовідносини, абсолютні і відносні, односторонні і взаємні, 
регулятивні і правоохоронні. У взаємному правовідношенні кожна зі 
сторін виступає як управомочена і одночасно зобов’язана особа. 
Взаємні правовідносини відображають двосторонній характер 
розподілу прав і обов’язків, їх еквівалентно-оплатний характер. 

Регулятивні правовідносини забезпечують суб’єктам цивільного 
права набуття прав, правоохоронні – допомагають нормальному 
функціонуванню регулятивних правовідносин. 

Від характеру суб’єктивного права залежить характер виконання 
суб’єктивного обов’язку. Він може бути для обов’язків активного 
характеру добровільним або примусовим. 

Свої можливості має розподіл виконання суб’єктивних обов’язків 
при солідарній та субсидіарній відповідальності. 

Загальні вимоги щодо здійснення особами суб’єктивних прав і 
обов’язків зосереджені в кількох правових принципах, яких 
дотримуються особи, здійснюючи права та обов’язки цивільного 
правовід-ношення. 

Управомочена особа має дотримуватися встановленого законом, 
договором, діловим звичаєм здійснення суб’єктивних цивільних прав і 
виконання цивільних обов’язків. 

Це – принцип законності. При цьому передбачається обов’язкове 
дотримання правил ділової етики і моральних принципів суспільства. 

Одним із проявів принципу законності при здійсненні цивільних 
прав і виконанні цивільних обов’язків є принцип недопустимості 
недобросовісної конкуренції. Прояви такої конкуренції можуть бути 
різнобічними – брехливі повідомлення щодо якості товарів, 



спрямовані на усунення конкурента, неправомірне одержання 
інформації, яка містить комерційну таємницю, тощо. 

Інший принцип – це принцип солідарності і ділового 
співробітництва при здійсненні прав та обов’язків. Це – корінний 
принцип існування цивільних правовідносин, який полягає в тому, що 
суб’єкти цивільних правовідносин не повинні порушувати права і 
охоронювані законом інтереси інших осіб, а також допомагати один 
одному у виконанні покладених на них обов’язків. 

Нарешті, принцип використання цивільних прав і обов’язків 
відповідно до їх соціального призначення. 

Зловживання правом визначається як цивільне правопорушення, 
що здійснюється управомоченою особою при здійсненні свого права, 
пов’язаного з використанням недозволених засобів його реалізації, але 
в рамках звичайного типу поведінки, яке визначається змістом даного 
права. 

Корінною ознакою зловживання правом є те, що воно має на меті 
навмисне заподіяння шкоди іншій особі. Зловживання правом має 
назву шикана. Управомочена особа при цьому спирається на 
формально належне їй право. 

Зловживання правом може виражатися у рамках належних особі 
прав, але без наміру спеціально нанести шкоду іншій особі. Тоді воно 
не носить назви шикана, але результати нанесення шкоди 
недозволенний засобами характеризують і цей вид правопорушення. 
Різниця у цих правопорушеннях полягає в суб’єктивному складі 
правопорушень – здійснення свого права без наміру нанести шкоду 
іншій особі і здійснення свого права спеціально з метою нанесення 
шкоди. 

Право на захист – один з основних елементів будь-якого 
суб’єктивного цивільного права. Це нормативно врегульована 
можливість управо-моченого суб’єкта застосувати засоби 
правоохоронного характеру для відновлення порушеного права та 
застосування передбачених законом методів для припинення дій, 
завдяки яким право було порушене. 

Новим ЦК України розширено інструментарій засобів захисту 
цивільних прав. Так, особа може звернутися до суду з позовами про: 

– визнання права; 
– визнання правочину недійсним; 
– припинення дій, які порушують право; 
– відновлення становища, яке існувало до порушення; 
– примусове виконання обов’язку в натурі; 
– зміни правовідношення; 
– припинення правовідношення; 
– відшкодування збитків, у тому числі завданих у стані крайньої 

необхідності; 



– відшкодування моральної шкоди; 
– визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб 
(ст. 16 ЦК України). 

Захист суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом 
інтересів здійснюється у передбаченому законом порядку із 
застосуванням певних форм, засобів та способів захисту. Розрізняють 
дві основні форми захисту – юрисдикційну та неюрисдикційну. До 
юрисдикційної форми захисту відносять діяльність уповноважених 
державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних прав. До 
таких органів ЦК України відносить суд, органи державної влади 
України, Автономної Республіки Крим, органи місцевого 
самоврядування та нотаріусів. 

Неюрисдикційна форма захисту охоплює дії громадян та 
організацій у захисті прав, які здійснюються ними само-стійно без 
звернення до компетентних державних органів. У ЦК України вказані 
дії, об’єднані в поняття самозахисту цивільних прав, який 
розглядається як один із способів захисту цивільних прав. Окремі з 
них наведені у новому ЦК України. 

Предметом цивільно-правового регулювання є особисті немайнові 
та майнові відносини. Але регулювання цивільно-правових відносин 
вирішує питання організації відносин між суб’єктами цивільного 
права тільки у разі, якщо реалізація цивільних прав і обов’язків з боку 
всіх учасників цивільних правовідносин є ідеальною. Якщо 
відбувається порушення цивільних прав, замість потреби в 
регулюванні цивільних правовідносин виникає потреба захистити 
права суб’єктів цивільного права. Відсутність механізму і правових 
підстав для цивільно-правового захисту усуває можливість 
стимулювання суб’єктів цивільного права до виконання своїх прав та 
обов’язків і, відповідно, робить безперспективною ідею цивільно-
правового регулювання. 

Цивільно-правова відповідальність – це правовідношення, що 
виражається у вигляді несприятливих наслідків майнового і 
немайнового характеру у боржника, які забезпечуються державним 
примусом і тягнуть за собою засудження правопорушення і його 
суб’єкта. Відшкодування збитків, сплата неустойки і втрата завдатку є 
додатковими до основного обов’язку, бо основний обов’язок 
боржника полягає у передачі майна, виконанні робіт, наданні послуг 
тощо і він виконується на еквівалентній та оплатній засадах. 
Сплачуючи неустойку, втрачаючи завдаток або відшкодовуючи 
кредиторові заподіяні збитки, боржник не отримує від нього жодної 
компенсації, отже, на боржника покладаються невигідні майнові 
наслідки порушення зобов’язання. 



Санкцією є будь-які правові наслідки правопорушення, у тому 
числі й ті, застосування яких не тягне за собою настання додаткових 
несприятливих наслідків для правопорушника. Санкцією норми права 
можна вважати не тільки передбачені законом міри державно-
примусового характеру, що застосовуються судом, господарським 
судом або іншими компетентними державними чи громадськими 
органами, а й передбачені законом міри, які можуть застосовуватися 
самостійно уповноваженою особою до зобов’язаної особи у разі 
порушення останньою цивільних прав або обов’язків. 

У формі цивільно-правової відповідальності виражаються ті 
додаткові обтяження, що покладаються на правопорушника. 
Відповідальність може наступати у формі відшкодування шкоди, 
сплати неустойки, втрати завдатку, конфіскації та ін. Особливе місце 
серед форм цивільно-правової відповідальності посідає 
відшкодування шкоди, тому що найбільш суттєвим і розповсюдженим 
порушенням прав є заподіяння збитків. Ця форма відповідальності 
застосовується завжди, якщо законом чи договором не передбачено 
інше, водночас як інші форми застосовуються тільки у випадках, коли 
це прямо передбачено законом чи договором для конкретного 
правопорушення. 

Види цивільно-правової відповідальності. Поділ цивільно-правової 
відповідальності на види може відбуватися за різноманітними 
критеріями залежно від того, з якою метою такий поділ здійснюється. 
Види цивільно-правової відповідальності розрізняються за 
інститутами цивільного права: інститутом договірних зобов’язань та 
інститутом позадоговірних зобов’язань. Залежно від підстав 
застосування відповідальності розрізняють відповідальність договірну 
і позадоговірну (деліктну); суб’єктів – цивільно-правова 
відповідальність може бути індивідуальною або спільною (частковою, 
солідарною, субсидіарною); характеру відповідальності – 
виокремлюють міри, що впливають безпосередньо на свідомість особи 
(міри особистого характеру), і ті, що впливають опосередковано через 
майнові права й інтереси правопорушника; цілей відповідальності – 
міри відповідальності можна поділити на відновлювальні 
(відшкодування шкоди) і каральні (репресивні і превентивні) 
(стягнення неустойки, конфіскаційні міри та ін.); розмірів і обсягу – 
відповідальність буває повна, обмежена, підвищена; характеру поділу 
відповідальності між кількома правопорушниками – виокремлюють 
часткову, солідарну і субсидіарну відповідальність. 

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи 
подія, яка має юридичне значення. 

Термін – певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи 
подія, яка має юридичне значення. 



Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або 
годинами. 

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, 
яка має неминуче настати. 

Строки виконання цивільних обов’язків – в періоди протягом яких 
зобов’язані особи повинні виконати покладені на неї обов’язки. 

Строки захист цивільних прав – надані уповноваженим особам 
періоди часу для звернення до правопорушника або суду з вимогою 
про захист або примус здійснення своїх прав. 

Претензійні строки – встановлюються обов’язково, уповноважені 
особи попередньо звертаються з заявою про задоволення своїх вимог 
до порушника у добровільному порядку. 

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися 
до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних 
обов’язків. 

2. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. 
3. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 
4. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. 
5. Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових 

строків та термінів. 
 
План семінарського заняття № 8 

1. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних 
обов’язків. 

2. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. 
3. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 
4. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності; 

 
План семінарського заняття № 9 

5. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Цивільно-
правова відповідальність без наявності вини, звільнення від 
відповідальності. 

6. Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових 
строків та термінів. 

7. Поняття, значення і види дії позовної давності, її перебіг та 
обчислення. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 
2. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності; 



3. Поняття, значення і види дії позовної давності, її перебіг та 
обчислення. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується 
позовна давність строком у: 
а) 1 рік. 
б) 3 роки. 
в) 5 років. 
г) 10 років. 

2. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» 
споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, 
виконавцю) вимоги стосовно недоліків продукції, на яку 
гарантійні строки або строк придатності не встановлено: 
а) протягом одного року. 
б) протягом двох років. 
в) протягом шести місяців. 
г) не має права пред’являти вимоги. 

3. Строками в цивільному праві є: 
а) строки позовної давності. 
б) строки, визначені договором або судом. 
в) строки, визначені законом. 
г) усі перелічені вище. 

4. Строки обчислюються: 
а) роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. 
б) роками та місяцями. 
в) вказівкою на календарну дату. 
г) вказівкою на подію, що має неминуче настати. 

5. Строком є: 
а) певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія, що має 

юридичне значення. 
б) певний момент у часі. 
в) певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, 

що має юридичне значення. 
г) момент у часі, визначений законом. 

 
Практичне завдання: 
Міронов та Гришина отримали у спадщину від свого батька право 

власності на однокімнатну квартиру. Оскільки ні у Міронова, ні у 
Гришиної належного на праві власності житла не було, кожний з них 
вирішив заселитися в однокімнатну квартиру, відмовляючись 
поступатися іншому. В результаті цього в однокімнатній квартирі 



почала проживати Гришина зі своїм чоловіком та Міронов. Гришина 
та її чоловік створили Міронову обстановку неможливості 
проживання під одним дахом: постійно пиячили, користувалися 
речами Міронова без його дозволу, в квартирі часто були присутні 
сторонні люди. Через місяць після такого спільного проживання 
Міронов змушений був знову винаймати кімнату в гуртожитку і 
звернутися до суду з такими вимогами: зобов’язати Гришину на 
підставі ч. 2 ст. 364 Цивільного кодексу України виплатити йому 
грошову компенсацію за його частку у праві спільної часткової 
власності на квартиру, а також відшкодувати збитки, які дорівнюють 
розміру плати за користування кімнатою в гуртожитку. В суді 
Гришина заявила, що грошей у її сім’ї ледь вистачає на проживання і 
немає на відшкодування збитків. Тоді Міронов запропонував продати 
квартиру, а гроші поділити навпіл, на що Гришина також не 
погодилася, адже за отриману від продажу суму вона не зможе 
придбати житло, придатне для проживання. 

Чи можна вважати права (інтереси) Міронова порушеними? Чи 
правильно Міроновим обрано способи захисту? Чим порушення прав 
відрізняється від їх невизнання чи оспорювання (наведіть відповідні 
приклади)? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 9. Правочини 

Основні терміни та поняття: правочин; волевиявлення; 
односторонній правочин; дво-, багатосторонній правочин; форма 
правочину; нотаріальне посвідчення правочину; умовний правочин; 
правочин з відкладальною умовою; правочин зі скасувальною 
умовою; тлумачення правочину; відмова від правочину; умови 
дійсності правочину; недійсність правочину; фіктивний правочин; 
удаваний правочин. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Правочин є найбільш розповсюдженою підставою виникнення 
цивільних прав та обов’язків. За своєю правовою природою він є 
юридичним фактом (ст. 11 ЦК України), що являє собою вольові дії, 
спрямовані на досягнення певного результату, тобто є обставиною, з 
настанням якої закон пов’язує виникнення, зміну або припинення 
цивільних правовідносин. Відповідно до цього цивільне 



законодавство України визначає правочин як дію особи, спрямовану 
на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 
202 ЦК України). Поняття «правочин», що використовується в ЦК 
України, є суто українським терміном, який раніше використовувався 
в українському законодавстві протягом 20-30-х років, і є тотожним 
терміну «угода», що містився у ЦК Української РСР (1964 p.). 

Правочин – вольовий акт і цим відрізняється від подій, що 
відбуваються незалежно від волі людини (на-приклад, землетрус, 
повінь). Як дія цілеспрямована, тобто спрямована на досягнення 
певних результатів, що мають правовий характер, правочин 
відрізняється від інших правомірних вольових актів – юридичних 
вчинків, що виникають на підставі вимог закону (наприклад, знахідка, 
виявлення скарбу). Від останніх правочин відрізняється ще й тим, що 
особи можуть, наприклад, укласти договір, який хоч і не був 
передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає його 
загальним засадам (ст. 6 ЦК України), завдяки чому є підставою для 
виникнення цивільних прав та обов’язків. На відміну від цього, 
юридичний вчинок не може бути такою підставою за відсутності 
прямої вказівки на це у цивільному законодавстві. 

Правочин – це правомірна вольова дія. Така позиція переважає в 
юридичній літературі. Правомірність правочину означає, що він є 
юридичним фактом, який породжує ті правові наслідки, наступу яких 
бажають сторони і які відповідають вимогам закону. Своєю 
правомірністю правочини відрізняються від правопорушень 
(деліктів) – вольових дій, що суперечать вимогам закону та тягнуть за 
собою правові наслідки, які сторони не бажали отримати. Згідно із 
законом правочин завжди є правомірним, якщо його недійсність 
прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом 
недійсним (ст. 204 ЦК України). 

Класифікація правочинів може здійснюватися за різними 
критеріями: 

1. Залежно від числа сторін правочину, вираз волі яких є 
необхідним для його вчинення, правочини поділяються на одно-, дво- 
чи багатосторонні (ч. 2 ст. 202 ЦК України). Одностороннім 
правочином є вольова дія однієї сторони, яка може бути представлена 
однією особою (наприклад, заповіт) або кількома особами (наприклад, 
договір купівлі-продажу). 

2. За характером правовідносин, що виникають на підставі 
правочину, останні поділяються на відплатні та безвідплатні. 
Відплатним є правочин, у якому обов’язок однієї сторони здійснити 
певні дії відповідає обов’язку другої надати першій стороні зустрічне 
майнове задоволення. 

3. Залежно від того, коли правочин вважається вчиненим, тобто 
породжує права та обов’язки, правочини поділяються на 



консенсуальні (від лат. consensuns – згода) та реальні (від лат. res – 
річ). Консенсуальним є правочин, для вчинення якого достатньо лише 
досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами. Більшість 
правочинів є консенсуальними (наприклад, договір купівлі-продажу, 
підряду, спільної діяльності). Для вчинення реального правочину 
недостатньо лише досягнення сторонами згоди щодо його істотних 
умов. Реальний правочин, на відміну від консенсуального, вважається 
вчиненим лише тоді, коли відбудеться передача речі, тобто права та 
обов’язки за ним виникають з моменту її передачі (наприклад, договір 
зберігання, позики, ренти). 

4. Залежно від значення підстав правочину для його дійсності 
правочини поділяються на каузальні (від лат. causa – ціль) та 
абстрактні (від лат. abstractio – виділяти, відвертати). Правочини, 
дійсність яких залежить від наявності конкретної підстави – цілі, є 
каузальними, а правочини, для дійсності яких підстава – ціль не має 
значення, є абстрактними. Дійсність каузального правочину залежить 
від його підстави – цілі, яка вбачається з нього. Наприклад, ціллю 
договору позики є передача у власність позичальникові грошових 
коштів. Більшість правочинів є каузальними (наприклад, договір 
купівлі-продажу або майнового найму). На відміну від каузальних 
правочинів, правочини, дійсність яких не залежить від їх цілі, мають 
абстрактний характер (наприклад, вексель, оскільки з нього не 
вбачається, на підставі чого його держатель має право вимагати 
сплати грошових коштів, або гарантія, зобов’язання за якою не 
залежить від основного зобов’язання). Абстрактні правочини є 
дійсними за умови прямої вказівки закону на їх абстрактний характер. 

5. Правочини поділяються на умовні та безумовні. Умовним є 
правочин, в якому виникнення прав та обов’язків ставиться сторонами 
у залежність від обставини, яка може наступити або не наступити в 
майбутньому. 

6. Окремим видом правочинів є фідуціарні (від лат. fiducia – довіра) 
правочини, які мають довірчий характер. Фідуціарні правочини 
потребують особливої довіри сторін при їх вчиненні. Прикладами 
фідуціарного правочину є договір доручення та довіреність. Втрата 
довіри у вказаному фідуціарному правочині може призвести до 
відмови від нього (його розірвання). Правочини, що не мають 
довірчого характеру, є нефідуціарними. 

Правочин є дійсним, якщо він відповідає загальним вимогам, 
додержання яких є необхідним для його чинності. До вказаних умов 
можна віднести: законність змісту правочину; здатність суб’єктів 
правочину на його вчинення; вільне волевиявлення учасника 
правочину та його відповідність внутрішній волі; відповідність форми 
вчинення правочину вимогам закону; спрямованість правочину на 
реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; захист 



інтересів малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (ст. 203 
ЦК України). 

Правочин є дійсним, якщо він відповідає загальним вимогам, 
додержання яких є необхідним для його чинності. До вказаних умов 
можна віднести: законність змісту правочину; здатність суб’єктів 
правочину на його вчинення; вільне волевиявлення учасника 
правочину та його відповідність внутрішній волі; відповідність форми 
вчинення правочину вимогам закону; спрямованість правочину на 
реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; захист 
інтересів малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (ст. 203 
ЦК України). 

Беручи до уваги те, що дійсність правочину залежить від елементів, 
які його складають, та взявши за критерій порушення вимог щодо 
дійсності правочину, серед конкретних підстав визнання правочину 
недійсним можна визначити: 

1) дефекти суб’єктного складу (відсутність у сторін правочину 
дієздатності – у фізичних та правоздатності – у юридичних осіб); 

2) дефекти форми правочину, що стосуються виключно письмової 
форми правочину (недодержання сторонами простої письмової форми 
правочину, яка передбачена законом, тягне недійсність правочину 
лише у випадках, передбачених законом, на відміну від цього 
недодержання нотаріальної форми правочину спричинює його 
недійсність); 

3) дефекти змісту правочину (невідповідність умов правочину 
вимогам законодавства, наприклад, фіктивні, удавані правочини, пра-
вочини, що порушують публічний порядок); 

4) дефекти волі (правочини, вчинені без внутрішньої волі на їх 
вчинення, та угоди, в яких внутрішня воля особи сформувалася 
неправильно). Так, без внутрішньої волі вчиняються правочини 
особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або не могла 
керувати ними, або правочини, вчинені особою під впливом обману. 

Від недійсності правочину слід відрізняти відмову від нього. Закон 
дає право особі, яка вчинила правочин, відмовитися від нього (ст. 214 
ЦК України). Тобто особа, яка вчинила односторонній правочин, має 
право відмовитися від нього на свій розсуд. Однак, якщо такою 
відмовою порушено права іншої особи, ці права підлягають судовому 
захисту. 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття, ознаки та види правочинів. 
2. Форми правочинів. 
3. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності 

правочину. 



4. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація 
правочину. 

 
План семінарського заняття № 10 

1. Поняття, ознаки та види правочинів. 
2. Форми правочинів. 
3. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності 

правочину. 
4. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація 

правочину. 
5. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням 

певної обставини (відкладальна, скасувальна обставина). 
 
План семінарського заняття № 11 

6. Тлумачення змісту правочину. 
7. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при 

вчиненні правочину. 
8. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки 

недійсності правочину, його частини. 
9. Окремі види недійсних правочинів. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація 
правочину. 

2. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням 
певної обставини (відкладальна, скасувальна обставина). 

3. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки 
недійсності правочину, його частини. 

4. Окремі види недійсних правочинів. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Правочин – це: 
а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки. 
б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення і 

цивільних прав та обов’язків. 
в) цивільно-правовий договір. 
г) контракт. 

2. Намір осіб, які вчиняють правочин, досягти правового результату 
називається: 
а) мотив правочину. 
б) правовий результат. 
в) ціль правочину. 



г) каузою (підставою) правочину. 
3. Наслідками недійсності правочину є: 

а) одностороння реституція та відшкодування збитків і моральної 
шкоди. 

б) двостороння реституція та відшкодування збитків і моральної 
шкоди. 

в) заборона реституції. 
г) відшкодування збитків і моральної шкоди. 

4. До умов дійсності правочинів не належить: 
а) вільне волевиявлення учасників. 
б) законність. 
в) обов’язкова письмова форма. 
г) здатність суб’єкта на його вчинення. 

5. Односторонній правочин – це: 
а) погоджена дія двох або більше осіб. 
б) погоджена дія двох осіб. 
в) правочин, в якому одна сторона має права, а інша обов’язки. 
г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або 

кількома особами. 
 
Практичне завдання: 
Єгоров є учасником повного товариства «Повне товариство: 

Іванов, Петров і компанія» (далі – ПТ), в засновницькому договорі 
якого встановлено правило про те, що ведення справ ПТ здійснюється 
Івановим та Петровим. Єгоров, отримавши довіреність лише від 
Іванова (Петров у цей час був у відрядженні), уклав від імені ПТ 
договір з фізичною особою – підприємцем Рудаковим. Повернувшись 
із відрядження, Петров заявив, що ПТ повинно вимагати визнання 
цього договору недійсним, оскільки для вчинення договору Єгорову 
потрібна була і його довіреність. При цьому Петров посилався на ч. 2 
ст. 207 ЦК України, згідно з якою правочин, який вчиняє юридична 
особа, підписується особами, уповноваженими на це установчими 
документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного 
законодавства. 

Дізнавшись про це, Рудаков заявив, що згідно з ч. 1 ст. 122 ЦК 
України у відносинах з третіми особами ПТ не може посилатися на 
положення засновницького договору, які обмежують повноваження 
учасників ПТ щодо права діяти від імені останнього, крім випадків, 
коли буде доведено, що третя особа у момент вчинення договору 
знала чи могла знати про відсутність в учасника ПТ права діяти від 
його імені. 

Розкрийте підстави недійсності правочинів. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 



 
* * * 

 
 

Тема 10. Представництво в цивільному праві 

Основні терміни та поняття: представництво; договірне 
представництво; законне представництво; статутне представництво; 
комерційне представництво; довіреність; договір доручення; 
передоручення. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Цивільні права не завжди можуть бути здійснені особисто їх 
носіями. Нерідко вони або з юридичних або з фактичних підстав 
особисто не вступають у правовідносини. 

Юридичними підставами особистої неучасті у правовідносинах 
можуть бути: 

1) часткова дієздатність малолітніх; 
2) недієздатність особи тощо. 
Фактичними підставами особистої неучасті у правовідносинах є: 
1) хвороба; 
2) тривале відсутність в місці постійного проживання; 
3) юридична неграмотність; 
4) небажання особисто вступати у правовідносини; 
5) завантаженість особи або брак часу та ін. 
За таких обставин суб’єкти цивільних прав здійснюють їх за 

допомогою представників. 
Поняття представництва визначається у ч. 1 ст. 237 ЦК України – 

це правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана 
або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 
представляє. 

Сторонами у представництві є три особи: 
1) представник, яким може виступати фізична або юридична особа 

в межах свого обсягу дієздатності (наприклад, неповнолітній може 
вчинити правочин в інтересах своїх батьків, якщо на це є їхня згода 
тощо);  

Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє 
цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє. 

Не може бути представником недієздатний, малолітній щодо 
правочинів, які виходять за межі дрібних побутових ін.). Відповідно 
до ст. 116 ЦПК України не можуть бути представниками в суді особи, 
які не досягли повноліття, особи, над якими встановлено опіку, 
піклування, адвокати, які прийняли доручення про надання юридичної 



допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством 
України про адвокатуру, а також, особи , виключені з колегії 
адвокатів, за винятком тих випадків, коли вони представляють 
інтереси своїх дітей, підопічних або інтереси інших співучасників. 

Відповідно до ч.1 ст. 238 ЦК України представник може бути 
уповноважений на вчинення лише тих право чинів, право на вчинення 
яких має особа, яку він представляє. 

Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його 
змісту може бути вчинений лише особисто тією особо, яку він 
представляє (тісно пов’язаний з особою). До таких правочинів 
належать: 
– заповіт; 
– видача довіреності; 
– довічне утримання; 
– укладення чи розірвання шлюбу; 
– усиновлення; 
– виконання роботи чи послуги, яка тісно пов’язана з особою 

виконавця; 
– тощо. 

Представник не має права вчиняти правочин від імені особи, яку 
він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, 
представником якої він одночасно є, за винятком комерційного 
представництв, а також щодо інших осіб встановлених законом. 

2) особа, яку представляють (довіритель), яким може бути будь-
який учасник цивільних відносин; 

3) третя особа, якою може бути будь-який учасник цивільних 
відносин. 

Від представництва треба відрізняти діяльність осіб, яка зовнішньо 
подібна на діяльність представників. 

Діяльність особи, яка діє від свого імені (комісіонера, довірчого 
управителя тощо) (на відміну від представника комісіонер хоч і діє в 
інтересах довірителя, але від свого імені, а не від імені особи інтереси 
якої він представляє). 

Відповідно до ч. 2 ст. 237 ЦК не є представником особа, яка хоч і 
діє в чужих інтересах, але від власного імені. 

Діяльність посланця (на відміну від представника посланець не 
вчиняє жодного правочину, він лише уповноважений вчинити дії від 
імені іншої особи, які не створюють для неї прав та обов’язків). 

Відповідно до ч.2 ст. 237 ЦК не є представником особа, яка 
уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому 
правочинів. Посланцем також вважається особа, яка передає 
документи, інформацію та ін. 

Діяльність посередника (на відміну від представника, посередник 
лише сприяє вчиненню правочину збиранням інформації про умови 



його вчинення, пошуком осіб зацікавлених у його вчиненні тощо, 
однак не вчиняє його безпосередньо: товарна і фондова біржі ін.) 

Діяльність рукоприкладача (на відміну від представника, 
рукоприкладач не вчиняє право чину в інтересах довірителя, а лише 
підписує письмовий право чин за дорученням особи яка внаслідок 
хвороби або фізичних вад не може власноручно його підписати – ст. 
207 ЦК); 

Діяльність особи яка дає згоду на вчинення правочину 
(піклувальник, орган уповноважений управляти державним майном та 
ін.) (на відміну від представника, особа, яка дає згоду на вчинення 
правочину, не вчиняє його безпосередньо, а лише здійснює контроль 
за його вчиненням іншою особою). 

Діяльність органу юридичної особи (на відміну від представника, 
дії органу юридичної особи є діями самої юридичної особи, а не іншої 
особи, якій доручають). 

Відповідно до ч. 1 ст. 92 ЦК юридична особа набуває цивільних 
прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно 
до установчих документів та закону. 

Органові юридичної особи для представництва її інтересів не 
вимагається наявності довіреності, він діє на підставі статуту чи 
іншого установчого документа. 

 
План семінарського заняття № 12 

1. Поняття, підстави та види представництва. 
2. Правовідносини представництва, передоручення. 
3. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки 

вчинення правочину представником. 
4. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття, підстави та види представництва. 
2. Правовідносини представництва, передоручення. 
3. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки 

вчинення правочину представником. 
4. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Представництво – це: 
а) договір. 
б) правочин. 
в) правовідношення. 
г) права, що передаються від однієї особи до іншої. 



2. Представник здійснює свої повноваження: 
а) виступаючи стороною правочину, який укладає. 
б) від імені та в інтересах особи, яку представляє. 
в) від власного імені, але в інтересах особи, яку представляє. 
г) від власного імені, але за рахунок коштів особи, яку 

представляє. 
3. Представником може бути фізична особа: 

а) з повною дієздатністю. 
б) з повного або неповною дієздатністю. 
в) незалежно від віку та стану здоров’я. 
г) яка є дієздатною та має юридичну освіту. 

4. У якому з перерахованих випадків особа не може виступати 
представником? 
а) якщо особа уповноважена на ведення переговорів щодо 

можливих у майбутньому правочинів. 
б) якщо особа діє від імені того, кого вона представляє. 
в) якщо особа діє в чужих інтересах. 
г) якщо це юридична особа, 

5. Підставами виникнення представництва є: 
а) договір. 
б) акт органу юридичної особи. 
в) договір, закон, акт органу юридичної особи та інші підстави, 

встановлені актами цивільного законодавства. 
г) закон. 

 
Практичне завдання: 
Злотов 1 лютого 2011 р. видав довіреність Потапенку строком на 

два місяці на продаж останнім телевізора ціною не менше шести 
мінімальних заробітних плат. Довіреність була посвідчена 
командиром військової частини, де Злотов працював водієм. Оскільки 
комісійний магазин відмовився прийняти телевізор на комісію, а 
покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши свого 
довірителя, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку 
передоручення) в простій письмовій формі строком на шість місяців 
своєму синові. Останній продав телевізор, але за ціною, вдвічі 
меншою, ніж указана в першій довіреності. Злотов зажадав від 
Потапенка відповідної доплати або повернення телевізора, на що 
останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а його 
сину. 

Які вимоги до довіреності, що видається в порядку передоручення? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 



 
 

Модуль 2. Право власності та інші речові права 

Тема 11. Право власності: загальні положення. 
Форми і види права власності 

Основні терміни та поняття: речове право; власність; право 
власності; зміст права власності; форми власності; володіння; 
користування; розпорядження; спільна власність; спільна часткова 
власність; спільна сумісна власність; ідеальна частка; реальна частка;  

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Власність – це відношення особи до речі, що їй належить, як до 
своєї; це відношення між особами з приводу речей – власника і не 
власника (треті особи зобов’язані утримуватись від посягань на річ) 

Власність – це відношення особи до речі, яка їй належить як до 
своєї, яке виражається у володінні, користуванні і розпорядженні нею, 
а також усуненні втручання всіх третіх осіб в сферу господарського 
панування власника. 

З економічної точки зору власність трактується як 
присвоєння/привласнення речей засобів і продуктів виробництва). 

Відносини власності закріплюються в нормах права, сукупність 
яких є правом власностi в об’єктивному розумінні. 

Право власності в об’єктивному сенсі – це сукупність правових 
норм, що регулюють відносини власності і є юридичною підставою 
існування і реалізації права  власності, котре належить певному 
суб’єкту (тобто права власності в суб’єктивному сенсі). 

Право власності в суб’єктивному сенсі – це право особи на річ 
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею 
незалежно від волі інших осіб (ст.  316 ЦК). Суб’єктивне право, 
містить у своєму складі право на власні дії, право вимоги від інших та 
право захисту. 

Аналіз права власності вирізняє дві його сторони – позитивну і 
негативну. У першій виражається право власника вільно 
розпоряджатися своєю річчю (необмеженість права власності), у 
другій – його право усувати будь-яку іншу особу від впливу на цю річ 
(виключність власності). 

Характерною ознакою права власності є те, що воно існує само по 
собі незалежно від відносин між особами. Головне у праві власності – 
це панування власника над річчю. Право на річ дає відповідному 
суб’єкту безпосередньо виключну й обов’язкову для всіх владу над 
річчю. Суб’єкт цієї влади сам розпоряджається річчю, ніхто інший не 



має права впливати на неї, у чиїх би руках вона не знаходилася; особа, 
яка має право на річ, після суду може вимагати визнання свого права і 
видачі речі. 

Право власності, як і будь-яке право, має свій зміст, що полягає в 
єдності трьох правомочностей – володіння, користування і 
розпорядження. Цими правомочностями володіє власник, проте кожна 
з них, а в де-яких випадках і всі вони разом, може належати не 
власнику, а іншій особі, правомочностями якій дозволив 
користуватися власник (наприклад, при договорі оренди). Сутність 
змісту цих правомочностей полягає в їх залежності від власника і в 
залежності від закону самого власника. Право власності абсолютне, 
проте воно не безмежне. 

Значущим для власника є право на власні дії, яке характеризується 
як: 

– пряме та безпосереднє панування над рiччю (здійснює 
правомочності своєю владою, без посередників, не тільки незалежно 
від інших осіб, дії власника обумовлені його інтересом); 

– виключне панування особи над рiччю (усуває втручання iнших 
осiб);  

– абсолютнiсть влади надається власнику покладанням обов’язку 
пасивного утримання всiх інших осiб від здійснення дій щодо речі, яка 
належить власникові. 

Крім зазначених рис, що характеризують право власності як право 
на власні дії, воно додатково характеризується такими рисами: 

– право власностi легко пристосовується (еластичність). Так, обсяг 
правомочностей власника може видозмiнюватися у зв’язку з рiзними 
обставинами – із встановленням певних обмежень законодавчими 
актами або за домовленістю мiж власником та суб’єктом 
зобов’язальних правовiдносин (наприклад, при придбаннi майна, 
зданого в оренду, вiдповiдний договір оренди зберiгає силу для нового 
власника). При вiдпаданнi цих обмежень, право власностi 
поновлюється у повному обсязi; 

– панування власника над річчю має правовий характер, тобто воно 
не пов’язане неодмінно з фактичним володiнням нею. Рiч залишається 
у власностi навiть у тому разi, коли вона викрадена, загублена тощо. 

– право власностi, без сумнiву, є найбiльш широким з усiх 
майнових прав (найширший спектр повноважень по володiнню, 
користуванню та розпорядженню майном). 

Статтею 318 ЦК суб’єктами права власності називаються 
Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені у 
ст. 2 ЦК, а саме – фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, 
АРК, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти 
публічного права. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. 



Таким чином, суб’єктами права власності є суб’єкти приватного 
права (приватні фізичні та юридичні особи) і суб’єкти публічного 
права, які зазвичай розподіляються на публічно-правові утворення 
(держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 
громади, іноземні держави) та юридичні особи публічного права 
(державні підприємства, казенні підприємства, державні установи, 
комунальні підприємства, комунальні установи). Крім того, таким 
суб’єктом є Український народ. 

Приватні особи як власники. ЦК визнає власниками всіх приватних 
осіб – як фізичних, так і юридичних. І якщо стосовно фізичних осіб як 
власників свого майна практично не виникає суперечностей, то щодо 
юридичних осіб відтепер існує правило, що всі юридичні особи 
приватного права, передбачені як такі ЦК, є власниками. При цьому 
необхідно враховувати, що юридичні особи є такими ж власниками, як 
і фізичні без поділу на суб’єктів права приватної і колективної 
власності. 

Про здійснення права власності йдеться у статтях 316, 319 ЦК, 
згідно з якими особа здійснює своє право на майно: а) відповідно до 
закону; б) за своєю волею; в) незалежно від волі іншої особи; г) на 
власний роз-суд; д) шляхом реалізації правомочностей власника 
володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном; е) 
вчиняючи щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, 
зокрема; є) використовуючи своє майно для підприємницької 
діяльності (ст. 320 ЦК). 

Загальними гарантіями здійснення права власності є забезпечення 
всім власникам рівних умов здійснення своїх прав (ч. 3 ст. 319 ЦК); 
невтручання держави у здійснення особою права власності (ч. 6 ст. 
319 ЦК); непорушність права власності – ст. 321 ЦК. 

Здійснення права власності відбувається прямо або 
опосередковано. Перше характерне для приватних власників, друге – 
для публічних власників (народу України, держави, територіальних 
громад), які здійснюють свої права через уповноважених осіб. 
Можливе й поєднання цих способів здійснення права власності, 
наприклад, це стосується використання і, зокрема, експлуатації житла, 
яке може здійснюватися власниками як безпосередньо, так і шляхом 
створення об’єднань (ст. 385 ЦК). 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття власності. Право власності та його місце в системі 
речових прав. 

2. Зміст права власності, його суб’єкти та об’єкти. 
3. Види та форми власності і Україні. 
4. Загальні засади здійснення права власності. 

 



План семінарського заняття № 13 
1. Поняття власності. Право власності та його місце в системі 

речових прав. 
2. Об’єктивне та суб’єктивне право власності. Зміст права власності. 
3. Суб’єкти та об’єкти трава власності. 
4. Види та форми власності в Україні. 
5. Право спільної власності. 
6. Загальні засади здійснення права власності. 
7. Право господарського відання і право оперативного управління як 

засоби здійснення права власності. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Право спільної власності. 
2. Загальні засади здійснення права власності. 
3. Право господарського відання і право оперативного управління як 

засоби здійснення права власності. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що складає зміст права власності? 
а) право оперативного управління. 
б) право володіння. 
в) право розпорядження. 
г) право володіння, користування і розпорядження майном. 

2. Об’єктами права власності українського народу є: 
а) будь-яке майно, за винятком окремих його видів, які 

відповідно до закону не можуть йому належати. 
б) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси. 
в) державні та комунальні підприємства й установи. 
г) золотий запас, алмазний та валютний фонди. 

3. Суб’єктом права комунальної власності є…: 
а) народ України. 
б) підприємства. 
в) територіальні громади. 
г) місцеві ради. 

4. Від імені українського народу право власності здійснюють: 
а) територіальні громади в межах, встановлених Конституцією 

України. 
б) державні підприємства та комунальні підприємства в межах, 

встановлених Конституцією України. 
в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування в 

межах, встановлених Конституцією України. 



г) органи державної влади в межах, встановлених Конституцією 
України. 

5. Види спільної сумісної власності: 
а) спільна сумісна власність подружжя. 
б) спільна сумісна власність членів сім’ї. 
в) спільна сумісна власність членів кооперативу. 
г) спільна сумісна власність учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю. 
 
Практичне завдання: 
У 2011 р. Онуфрієнко продав Кузнєцову житловий будинок. У 

2013 р. комунальними службами Київського району м. Харкова до 
Онуфрієнка були пред’явлені позови про стягнення заборгованості з 
оплати комунальних платежів за газ, електроенергію, опалення, 
водовідведення, вивезення побутових відходів. Онуфрієнко 
заперечував проти задоволення позовів, посилаючись на те, що 
власником будинку з 2011 р. є Кузнєцов. Кузнєцов також просив суд 
відмовити в задоволенні позовних вимог, мотивуючи це тим, що 
будинок у 2012 р. згорів. Розглядаючи справу, суд встановив, що в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні 
відомості про знищення будинку, а його власником значиться 
Онуфрієнко. 

Проаналізуйте ситуацію. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 12. Набуття і припинення права власності 

Основні терміни та поняття: набуття права власності; первинні 
способи набуття права власності; похідні способи набуття права 
власності; привласнення; специфікація; безхазяйна річ; знахідка; 
бездоглядна домашня тварина; скарб; набувальна давність; 
припинення права власності; викуп; реквізиція; конфіскація; 
націоналізація. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Правовiдносини власностi виникають, змiнюються та 
припиняються на підставі певних юридичних фактiв, які називають 
підставами набуття права власності. Поряд із підставами існують і 
способи набуття права власності. Вказані поняття не слід 



ототожнювати: підставами набуття права власності (які йменуються 
ще титулами власності) є наприклад, договір купівлі-продажу, заповіт, 
рішення суду; способами набуття права власності є передання речі, 
державна реєстрація правочину або права тощо. Для договорів, які 
потребують нотаріального посвідчення та у певних випадках 
державної реєстрації, факт їх укладення служить не тільки підставою, 
а й способом набуття права власності. 

Набуття права власності у однієї особи в переважній більшості 
пов’язане з припиненням права власності в іншої, що час-то 
обумовлене проблематикою правонаступництва. Дії з набуття права 
власності мають бути правомірними та добросовісними. Це 
стосується: а) способів набуття права власності; б) процедури набуття 
права власності та в) особи-набувача. 

Статтею 328 ЦК встановлюються принципові засади набуття права 
власності. Ними є передусім відкритість (невичерпність) переліку 
підстав його виникнення. Це означає, що право власності може 
набуватися у будь-який спосіб, що не супере-ить закону. Зокрема, 
найбільш поширеною підставою набуття права власності, як і набуття 
цивільних прав взагалі, є правочини. Інші перелічені у гл. 24 ЦК 
підстави набуття права власності деталізують вказане загальне 
правило. Не менш важливою є й презумпція законності набуття права 
власності, тобто право власності вважається набутим правомірно, 
якщо інше прямо не випливає із закону або якщо незаконність набуття 
права власності встановлена рішенням суду. 

Можна визначити такі різновиди підстав набуття права власності. 
Це, по-перше, передбачені ЦК (або іншими актами ци-вільного 
законодавства). Зокрема, положення статей 329–345 ЦК 
встановлюють можливість набуття права власності залежно від 
певних, визначених ним обставин, що мають юридичне значення. По-
друге, які звичайно вважаються такими, хоча й не передбачені ЦК, 
зокрема відділення плодів; прирощення рухомих речей до нерухомих; 
змішання. По-третє, такі юридичні факти, які одначасно є підставами 
припинення цього права у іншої особи, наприклад, реквізиція та 
конфіскація. 

Виходячи з ЦК, можна зазначити, що право власності може 
набуватися на: а) майно, якого раніше не існувало, а відтак воно не 
мало власника (на нову річ, у тому числі на плоди та виготовлену 
продукцію, побудову тощо); б) майно, яке хоча й існувало, але права 
власності на нього ні в кого не було, або власник якого невідомий, або 
від якого власник відмовився чи втратив право власності; в) майно, 
яке перебуває у власності певної особи (до цієї групи можна віднести 
правочини; таку подію, як смерть особи з відповідним набором 
юридичних фактів, необхідних та достатніх для набуття права 
власності спадкоємцями; реорганізацію юридичної особи). 



Існують класифікації підстав набуття права власності на первісні й 
похідні та загальні й спеціальні. Критерієм, завдяки якому стає 
можливим поділ правонабуття на первісне та похідне, має бути 
правонаступництво. 

До первісних належать підстави, за допомогою яких право 
власності на річ виникає вперше чи незалежно від права по-
переднього власника на цю річ, чи незалежно від його волі. Похідні 
підстави мають місце тоді, коли право власності одного суб’єкта 
встановлюється на підставі права попереднього власника. 

До первісного набуття права власності слід віднести: набуття права 
власності на новостворене майно, в тому числі на об’єкти 
незавершеного будівництва (ст. 331 ЦК), перероблену річ (ст. 332 
ЦК), безхазяйну річ (ст. 335 ЦК), рухому річ, від якої власник 
відмовився (ст. 336 ЦК), знахідку (ст. 337 ЦК), бездоглядну домашню 
тварину (ст. 340 ЦК), скарб (ст. 343 ЦК), привласнення 
загальнодоступних дарів природи (у тому числі лов риби та 
полювання на дикого звіра – ст. 333 ЦК), а також на плоди (ч. 2 ст. 189 
ЦК), набуття права власності за набувальною давністю (ст. 344 ЦК), 
визнання права власності на самочинне будівництво (ст. 376 ЦК). 

До похідного набуття права власності можна віднести: набуття 
права власності за договором (ст. 334 ЦК), у разі приватизації 
державного майна та майна, що є в комунальній власності (ст. 345 
ЦК), унаслідок спадкування (ст. 1216 ЦК), пере-ходу майна при 
реорганізації та перетворенні юридичної особи (ч. 2 статті 104, 107–
109 ЦК). 

Судове рішення само по собі є не підставою набуття права 
власності, а одним із елементів юридичного складу. Наявність 
судового рішення не позбавляє необхідності здійснювати державну 
реєстрацію права власності. 

Залежно від того, чи належать способи набуття права власності до 
всіх власників, існує їх класифікація на загальні (загальноцивільні) та 
спеціальні. Так, наприклад, виготовлення продукції, отримання 
доходів і правочини є загальними підстава-ми набуття права власності 
для всіх власників. Спеціальними ж підставами буде набуття права 
власності держави на скарб, що є пам’яткою історії та культури (ч. 4 
ст. 343 ЦК) або комунальної власності на безхазяйне майно (ст. 335 
ЦК) тощо. 

Важливим при набутті права власності є момент, з якого особа 
вважається власником. Враховуючи те, що право власності може 
набуватися первісними та похідними способами, різняться моменти 
набуття права власності. 

За загальним правилом, момент набуття права власності за 
договором пов’язується з переданням майна, якщо інше не 
встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 334 ЦК). 



Право власності зазвичай припиняється з одночасним виникненням 
цього права в іншої особи. Як правило, так буває при похідних 
підставах набуття права власності, коли має місце його перехід до 
набувача від відчужувача. Втім, це можливо й при первісних 
підставах, наприклад, при реквізицїї і конфіскації, внаслідок чого 
право власності набувається державою. Натомість право власності 
може припинятись і без його виникнення в іншої особи, наприклад, 
при споживанні речі, її знищенні внаслідок стихійного лиха тощо. 

Як правило, припинення права власності настає за волею власника 
(передача речей за договором, їх споживання). Однак не 
виключаються й випадки припинення права власності поза його волею 
(націоналізація, конфіскація, реквізиція). Підставою для такого 
припинення є або законодавчий акт, або акт органу державної влади, 
органу влади АРК чи органу місцевого самоврядування, або судове 
рішення. До припинення права власності призводить і відмова 
власника від своєї речі, коли він її викинув, загубив (якщо надії на її 
повернення немає). 

Підставами припинення права власності згідно з ч. 1 ст. 346 ЦК є: 
відчуження власником свого майна; відмова власника від права 
власності; знищення майна; припинення права власності на майно, яке 
за законом не може належати цій особі; викуп земельної ділянки у 
зв’язку із суспільною необхідністю; викуп нерухомого майна у зв’язку 
з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій 
воно розміщене; викуп безгосподарно утримуваних пам’яток історії та 
культури; звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника; 
реквізиція; конфіскація; припинення юридичної особи чи смерть 
власника. Наведений перелік не є вичерпним, оскільки у ч. 2 ст. 346 
ЦК зазначається, що право власності може бути припинене в інших 
випадках, встановлених законом. 

 
План лекційного заняття 

1. Загальні положення про набуття права власності. 
2. Первісні (первинні) способи набуття права власності. 
3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 
4. Підстави припинення права власності. 

 
План семінарського заняття № 14 

1. Загальні положення про набуття права власності. 
2. Первісні (первинні) способи набуття права власності, загальні та 

спеціальні підстави набуття права власності. 
3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 
4. Момент набуття права власності. 
5. Підстави припинення права власності. 

 



Питання для самостійного опрацювання 
1. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 
2. Момент набуття права власності. 
3. Підстави припинення права власності. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Хто набуває право власності на виготовлену (створену) річ? 
а) особа, яка замовила виготовлення (створення) речі, якщо інше 

не встановлено договором або законом. 
б) особа, яка її виготовила (створила). 
в) особа, яка замовила виготовлення (створення) речі. 
г) особа, яка її виготовила (створила), якщо інше не встановлено 

договором або законом. 
2. Право власності на новостворене нерухоме майно виникає. 

а) з моменту початку будівництва. 
б) з моменту завершення будівництва, а якщо договором або 

законом передбачено прийняття нерухомого майна до 
експлуатації, то з моменту його прийняття до експлуатації. 

в) з моменту одержання дозволу на забудову. 
г) всі відповіді вірні. 

3. Чи набуває на нову річ право власності особа, яка самочинно 
переробила чужу річ? 
а) так, набуває. 
б) набуває лише у тому випадку, якщо відшкодує власникові 

матеріалу моральну шкоду. 
в) ні, не набуває, і зобов’язана відшкодувати власникові 

матеріалу його вартість. 
г) ні, не набуває, і зобов’язана відшкодувати власникові 

матеріалу моральну шкоду. 
4. З якого моменту виникає право власності у набувача за 

договором? 
а) з моменту передання майна, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 
б) з моменту підписання/укладення договору. 
в) з моменту початку користування майном. 
г) всі відповіді вірні. 

5. З якого моменту набувається право власності на рухому річ, від 
якої власник відмовився? 
а) з моменту заволодіння нею. 
б) зі спливом одного року з дня взяття на облік такої речі. 
в) зі спливом двох років з дня взяття на облік такої речі. 
г) з моменту набуття рішенням суду законної сили. 



 
Практичне завдання: 
Пивоварову на праві приватної власності належав мікроавтобус. У 

квітні 2012 р., коли сталася повінь, працівники служби спасіння 
вилучили в нього мікроавтобус для перевезення людей. Влітку цього 
ж року йому була перерахована вартість мікроавтобуса на його 
рахунок у банку. У вересні Пивоваров переконався на власні очі, що 
його мікроавтобус використовувався районною держадміністрацією, і 
звернувся до неї з вимогою про його повернення. Держадміністрація 
відмовила йому в цьому, пояснивши, що мікроавтобус було 
реквізовано, і Пивоваров тепер не є його власником. Тоді останній 
звернувся до суду з позовом про повернення йому мікроавтобуса, а 
також відшкодування збитків із урахуванням раніше перерахованої на 
його рахунок суми як відшкодування. На думку Пивоварова, 
мікроавтобус є його власністю, оскільки ніяких встановлених для 
реквізиції дій райдержадміністрація не провадила. 

Проаналізуйте доводи сторін. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 13. Інші речові права 

Основні терміни та поняття: речові права на чуже майно; право 
користування; сервітут; емфітевзис; суперфіцій. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Речові права на чуже майно – права на речі, які полягають у 
можливості обмеженого використання в своїх інтересах речей, що є 
власністю інших осіб, без посередництва їх власників. 

Відповідно до ст. 395 ЦК України речовими правами на чуже 
майно є: 

1) право володіння; 
2) право користування (сервітут); 
3) право користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 
4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій). 
Речові права на чуже майно характеризуються такими ознаками: 
– Обмежений зміст речових прав на чуже майно. На відміну від 

права власності зміст речових прав на чуже майно може складати 
лише окремі правомочності власника (наприклад, право володіння, 



право користування тощо), або всі три його правомочності , однак, у 
неповному, обмеженому, обсязі. 

– Зміст речових прав на чуже майно визначається виключно 
законом (Цивільним кодексом). 

– Речові права на чуже майно обтяжують право власності. Із 
переходом права власності на річ від однієї особи до іншої, разом з 
правом власності до нового власника переходять також обмежені 
речові права на чуже майно. 

– Права на чуже майно здійснюються без посередництва власника. 
Ці права мають самостійний характер і можуть здійснюватися їх 
суб’єктами самостійно, незалежно від волі власника. 

– Права на чуже майно отримують такий же захист як і право 
власності як будь-яких інших осіб, так і від самого власника. 

– Відповідно до ч. 2 ст. 395 ЦК України законом можуть бути 
встановлені інші речові права на чуже майно. До інших речових прав 
на чуже майно у законодавстві України та в літературі з Цивільного 
права відносять: право господарського відання, право оперативного 
управління, право оперативного використання, право застави, право 
притримання тощо. 

Відповідно до ч.1 ст. 397 ЦК України право володіння чужим 
майном – це речове право особи, яка фактично тримає у себе майно, 
що належить на праві власності іншій особі. 

Суть права володіння полягає у тому, що особа, яка фактично 
утримує у себе чужу річ не її власником, однак ставиться до неї як до 
своєї, і вважає, що їй належить можливість здійснювати усі 
правомочності власника. 

Законним вважається володіння, яке виникло з підстав 
передбачених актами законодавства. Законним володільцем 
вважається власник майна, наймач за договором майнового найму, 
зберігач за договором зберігання, спадкоємець тощо. 

Незаконним є володіння, яке виникло з підстав, що суперечать 
закону. Незаконним володільцем вважається володілець, який набув 
майно з порушенням порядку, встановленого законом, або придбав річ 
в особи, яка не мала права його передавати. Прикладами незаконного 
володільця можуть бути особи, які викрали річ чи здобули її іншим 
неправомірним способом, або, які придбали річ не у власника або 
особи, яка булла уповноважена власником на передачу речі, давнісний 
володілець тощо. 

Добросовісним вважається таке незаконне володіння, при якому 
володілець не знав і не міг знати, що набуває чуже майно незаконно. 

Недобросовісним є володіння, при якому володілець знав або міг 
знати, що набув чуже майно незаконно. 



Стаття 400 ЦК України покладає на недобросовісного володільця 
обов’язок негайно повернути майно особі, яка має на нього право 
власності чи інше право або яка є законним володільцем. 

Цивільний кодекс України (ч.3 ст. 397) встановлює презумпцію 
«законності володіння». Фактичне володіння майном вважається 
правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено 
рішенням суду. 

У ст. 398 ЦК України міститься перелік підстав виникнення права 
володіння, який не є вичерпним. До них належать: 

1) цивільно-правовий правочин, зокрема, договір (майнового 
найму, зберігання перевезення тощо); 

2) акт управління (постанова державного виконавця про передання 
арештованого майна на зберігання іншій особі); 

3) юридичний вчинок (знахідка, виявлення скарбу тощо). 
Підстави припинення права володіння містяться у ст. 399 ЦК 

України. Право володіння припиняється у разі: 
1) відмови володільця від володіння Майном; 
2) витребування майна від володільця власником майна або іншою 

особою; 
3) знищення. 
Право володіння припиняється також в інших випадках, 

встановлених законом. 
Право користування чужим майном (сервітут) – це речове право 

особи, яка поряд із власником може використовувати корисні 
властивості речі, які визначаються її цільовим призначенням. 

Суть сервітуту полягає у задоволенні особою своїх власних потреб 
за рахунок обмеженого використання корисних властивостей речей, 
що належать іншим особам. Власник речі, на яку встановлено 
сервітут, несе пасивний обов’язок по відношенню до суб’єкта 
сервітуту, – він зобов’язаний не чинити перешкод особі, яка має 
сервітутне право, у користуванні належним власнику майном. Таким 
чином, сервітут є обтяженням права власності, оскільки власник 
повинен миритися із використанням його майна іншою особою. 

Ознаки сервітутних прав закріплені у ст. 403 ЦК України: 
1) сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою чужим 

майном; 
2) сервітут може бути встановлений на певний строк або без 

визначення строку; 
3) особа, яка користується сервітутом зобов’язана вносити плату за 

користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, 
заповітом або рішенням суду;  

4) сервітут не підлягає відчуженню; 



5) сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він 
встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим 
майном; 

6) сервітут зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права 
власності на майно, щодо якого він встановлений; 

7) збитки, завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або 
іншого нерухомого майна, особою, яка користується сервітутом, 
підлягають відшкодуванню на загальних підставах.  

В залежності від предмету встановлення, сервітути поділяється на: 
1) земельні (встановлюються щодо земельної ділянки); 
2) сервітути, встановлені щодо іншого нерухомого майна. 
В залежності від кола осіб, на чию користь вони встановлені 

сервітути поділяються на: 
1) загальні (встановлюються на користь невизначеного кола осіб; 
2) особисті (встановлюються на користь однієї або кількох чітко 

визначених осіб). 
Відповідно до ст. 407 ЦК України право користування чужою 

земельною ділянкою встановлюється договором між власником 
земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (далі – 
землекористувач).  

Право користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і 
передаватися у порядку спадкування, крім випадків, передбачених 
частиною третьою цієї статті.  

Право користування земельною ділянкою державної або 
комунальної власності для сільськогосподарських потреб не може 
бути відчужено її землекористувачем іншим особам, внесено до 
статутного фонду, передано у заставу. 

Відповідно до ст. 413 ЦК України власник земельної ділянки має 
право надати її в користування іншій особі для будівництва 
промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших 
споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі 
договору або заповіту. 

Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, 
може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку 
спадкування, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї 
статті. 

Право користування земельною ділянкою державної або 
комунальної власності для забудови не може бути відчужено її 
землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права 
власності на будівлі та споруди, що розміщені на такій земельній 
ділянці), внесено до статутного фонду, передано у заставу.  



Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
може бути встановлено на визначений або на невизначений строк, 
крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.  

Строк користування земельною ділянкою державної чи 
комунальної власності для забудови не може перевищувати 50 років. 

 
План семінарського заняття № 15 

1. Поняття та види інших речових прав, їх ознаки. Речові права на 
чуже майно. 

2. Сервітути. 
3. Емфітевзис та суперфіцій. 
4. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право 

володіння чужим майном. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Сервітути. 
2. Емфітевзис та суперфіцій. 
3. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право 

володіння чужим майном. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Речовими правами на чуже майно визнаються: 
а) право володіння. 
б) право забудови земельної ділянки. 
в) право розпорядження. 
г) право користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. 
2. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб називається: 
а) сервітут. 
б) емфітевзис. 
в) суперфіцій. 
г) право оперативного управління. 

3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
називається: 
а) право господарського відання. 
б) суперфіцій. 
в) земельний сервітут. 
г) особистий сервітут. 

4. Яка обставина НЕ припиняє дію сервітуту? 
а) невикористання сервітуту протягом двох років підряд. 
б) сплив строку, на який було встановлено сервітут. 



в) смерть особи, на користь якої було встановлено особистий 
сервітут. 

г) відмова від сервітуту особи, в інтересах якої встановлений 
сервітут. 

5. Який із зазначених правових актів НЕ Є підставою встановлення 
сервітуту? 
а) адміністративний акт. 
б) закон. 
в) заповіт. 
г) рішення суду. 

 
Практичне завдання: 
Власник приватизованої квартири багатоквартирного будинку 

Федорченко звернувся з позовом до комунального підприємства 
«Ремонтноексплуатаційне об’єднання» (далі КП – «РЕО») та 
Приватного акціонерного товариства «Супутник» (далі – ПрАТ) про 
визнання договору про встановлення сервітуту недійсним, на 
укладення якого він згоди не давав. Зазначив, що на даху будинку 
встановлено базову станцію мобільного зв’язку, яка внаслідок 
шкідливого випромінювання створює загрозу йому та іншим 
мешканцям. КП «РЕО» вказувало, що рішенням міськвиконкомому 
його визначено уповноваженим балансоутримувачем житлового 
будинку, а договір про встановлення сервітуту не є способом 
розпорядження майном і згоди власника квартир будинку на його 
укладання не вимагається. Крім того, позивач проживає на першому 
поверсі будинку й не може відчувати негативний вплив 
випромінювання. 

Надайте правову оцінку доводам сторін. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 14. Захист права власності 

Основні терміни та поняття: захисту права власності; речово-
правові способи захисту права власності; віндикаційний позов; 
негаторний позов; визнання права власності; зобов’язально-правові 
способи захисту права власності. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 



Забезпечуючи охорону та захист відносин власності в Україні, 
цивільне право вирішує декілька завдань. По-перше, право забезпечує 
стабільність відносин власності у суспільстві, що досягається шляхом 
законодавчого врегулювання відносин власності. По-друге, воно 
забезпечує відновлення порушених відносин власності, якщо таке 
трапляється, та притягнення до відповідальності осіб, які є винними у 
таких порушеннях. Тобто під захистом права власності у цивільному 
праві розуміється низка передбачених законодавством заходів, що 
вживаються у випадках порушення цього права та спрямовані на 
захист і відновлення відносин власності. 

Захист відносин власності в Україні здійснюється на підставі 
загальних засад, визначених ст. 386 ЦК України та ст. 48 Закону 
України «Про власність», серед яких слід зазначити: 

1) рівний захист усіх суб’єктів права власності, що притаманний 
суспільству, економіка якого базується на ринкових засадах та 
наявності багатьох форм власності, що є рівноправними. Зазначена 
засада, окрім ЦК України, передбачена ст. 13 Конституції України та 
статтями 2, 48 Закону України «Про власність»; 

2) неможливість позбавлення особи права власності протиправним 
шляхом; 

3) наявність у власника права вимагати усунення всяких порушень 
його права, хоча б ці порушення і не були пов’язані з позбавленням 
володіння, а також вимагати усунення будь-яких перешкод з боку 
інших осіб, пов’язаних із здійсненням ним володіння, користування 
або розпорядження належним йому майном, включаючи право на 
звернення до суду у випадках, коли власник має підстави передбачати 
можливість порушення свого права власності іншою особою, з 
вимогою про заборону вчинення нею дій, що можуть порушити право 
власності, або з вимогою про вчинення дій для запобігання такому 
порушенню; 

4) наявність у власника права на отримання відшкодування, 
завданої йому майнової та моральної шкоди; 

5) захист права власності здійснюється судом, господарським або 
третейським судом; 

6) наявність у власника права на відшкодування з боку держави 
заподіяних збитків у разі прийняття державою законодавчого акта, 
який припиняє права власності. При цьому збитки відшкодовуються 
власнику в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на 
момент припинення права власності, включаючи неодержані доходи; 

7) поширення положень щодо захисту права власності на особу, яка 
хоч і не є власником, але володіє майном на праві повного 
господарського відання, оперативного управління або на іншій 
підставі, передбаченій законом чи договором, включаючи права на 
захист цієї особи свого володіння від власника. 



Предметом захисту цивільного права є цивільні права та інтереси, 
які не суперечать загальним засадам цивільного законодавства (ст. 15 
ЦК України). Загальний перелік заходів захисту цивільних прав 
міститься у ст. 16 ЦК України та є предметом розгляду окремої глави 
підручника. Що ж до поняття захисту права власності та інших 
речових прав, то воно є складовою частиною більш широкого поняття 
захисту цивільних прав та інтересів. 

Захист цивільних прав та інтересів забезпечується застосуванням 
передбачених цивільним законодавством заходів захисту. Під 
останніми слід розуміти встановлені законом матеріально-правові 
примусові заходи, завдяки яким здійснюється захист відновлення або 
визнання порушених чи оспорюваних прав та інтересів. 

Заходи, за допомогою яких цивільне право забезпечує захист 
відносин власності, за своєю юридичною природою є неоднорідними і 
поділяються на кілька груп. Закон не містить певної класифікації 
засобів захисту права власності, однак вона розроблена у науці 
цивільного права. Як правило, заходи, що забезпечують захист 
відносин власності, поділяються на речово-правові та зобов’язально-
правові. Речово-правові заходи спрямовані безпосередньо на захист 
права власності як абсолютного права. Вони захищають повноваження 
власника на володіння, користування та розпорядження майном, яке є 
індивідуально-визначеним та існує у натурі за умови, що порушення 
права власності не пов’язано з невиконанням зобов’язань, що існували 
між власником та особою, яка порушила його право. До речово-
правових заходів належать: позов власника про витребування майна з 
чужого незаконного володіння (віндикаційний позов), позов про 
захист права власності від порушень, не пов’язаних з позбавленням 
володіння (негаторний позов), позов про визнання права власності. 
Зазначені позови є абсолютними, оскільки спрямовані на захист 
абсолютного права власника, та можуть бути заявлені до будь-якої 
третьої особи, яка порушила це право. 

Вказані заходи протиставляються зобов’язально-правовим заходам 
захисту відносин власності, які, на відміну від речово-правових, 
застосовуються у випадках, коли власник пов’язаний з 
правопорушником зобов’язальними відносинами. Отже, за умови 
наявності між власником та правопорушником зобов’язальних 
відносин, що бувають, як правило, договірними, речово-правові 
заходи захисту відносин власності не можуть бути застосовані. 
Прикладом зобов’язально-правових заходів захисту відносин 
власності є позов про витребування майна від особи (зберігач, 
орендар, перевізник), якій воно було передано за договором та яка не 
виконала зобов’язань щодо його повернення у встановлений 
договором строк. До зобов’язально-правових заходів захисту відносин 
власності також належать позов про відшкодування завданої власнику 



шкоди, позов про повернення майна, що придбане або збережене за 
рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав та ін. Зазначені 
заходи захисту права власності мають відносний характер, оскільки 
враховують конкретні зобов’язальні правовідносини між сторонами та 
можуть мати своїм об’єктом будь-яке майно. 

Віндикаційним (від лат. vim dicere – оголошувати про застосування 
сили) є позов неволодіючого майном власника до його фактичного 
набувача про витребування індивідуально-визначеного майна з 
чужого незаконного володіння (ст. 387 ЦК України). Віндикаційнии 
позов є речово-правовим позовом, який має позадоговірний характер, 
тобто є таким, що може бути пред’явлений лише у випадку 
відсутності між позивачем та відповідачем зобов’язальних 
правовідносин. У зв’язку з цим у випадках, коли підставою для позову 
про повернення у натурі майна є невиконання відповідачем 
зобов’язань за договором, наприклад, за договором найму (оренди), 
лізингу, схову та інші, такий позов не є віндикаційним. 

Негаторним (від лат. actio nega-toria – той, що заперечує) є позов 
власника про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним права 
користування та розпорядження майном, навіть якщо ці порушення не 
пов’язані з позбавленням права володіння (ст. 391 ЦК України). 

Негаторний позов пред’являється власником за умови, що він має 
майно у своєму володінні, однак протиправна поведінка інших осіб 
перешкоджає йому здійснювати права користування та 
розпорядження ним. Для подання такого позову не вимагається, щоб 
перешкоди до здійснення права користування та розпорядження 
майном були результатом винних дій відповідача чи спричиняли 
позивачу збитки. Достатньо, щоб такі дії хоча б і не позбавляли 
власника володіння майном, але об’єктивно порушували його права і 
були протиправними. Як і віндикаційний, негаторний позов є речово-
правовим і може застосовуватися лише у випадку відсутності між 
позивачем і відповідачем зобов’язальних відносин та бути поданим 
щодо індивідуально-визначеного майна. 

Позовом про визнання права власності є позадоговірний позов 
власника майна про визнання його права власності, якщо це право 
оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати 
ним документа, що засвідчує його право власності (ст. 392 ЦК 
України). 

Необхідність у даному способі захисту права власності виникає 
тоді, коли наявність суб’єктивного права власника підлягає сумніву, 
не визнається іншими особами або оспорюється ними. 

Метою використання вказаного позову є усунення невизначеності 
відносин права власності щодо індивідуально-визначеного майна, 
власником якого є позивач, або отримання документа, що засвідчує 
його право власності та був раніше втрачений ним. Позов про 



визнання права власності є речово-правовим, вимоги якого звернені не 
до відповідача, а до суду, який має підтвердити наявність у позивача 
права власності на відповідне майно. 

 
План лекційного заняття 

1. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-
правових засобів захисту права власності. 

2. Віндикаційний позов. 
3. Негаторний позов. 
4. Визнання права власності. 

 
План семінарського заняття № 16 

1. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-
правових засобів захисту права власності. 

2. Віндикаційний позов. 
3. Негаторний позов. 
4. Визнання права власності. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Віндикаційний позов. 
2. Негаторний позов. 
3. Визнання права власності. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. До зобов’язально-правових засобів захисту права власності 
відноситься: 
а) позов про витребування майна з чужого незаконного 

володіння. 
б) позов про усунення перешкод, що зважають здійсненню права 

власності. 
в) позов про визнання права власності. 
г) вимога про повернення безпідставно одержаного за рахунок 

власника майна. 
2. Цивільно-правові засоби захисту права власності, що 

здійснюються власниками самостійно, без звернення до суду та 
інших державних органів, називаються: 
а) приватні. 
б) неюрисдикційні. 
в) публічні. 
г) судові. 

3. Негаторний позов відноситься до: 
а) зобов’язально-правових засобів захисту права власності. 



б) речово-правових засобів захисту права власності. 
в) спеціальних засобів захисту права власності. 
г) самоврядних засобів захисту права власності. 

4. Віндикаційний позов відноситься до: 
а) спеціальних засобів захисту права власності. 
б) приватних засобів захисту права власності. 
в) зобов’язально-правових засобів захисту права власності. 
г) речово-правових засобів захисту права власності. 

5. Позов про визнання правочину недійсним відноситься до: 
а) зобов’язально-правових засобів захисту права власності 
б) самоврядних засобів захисту права власності. 
в) спеціальних засобів захисту права власності. 
г) речово-правових засобів захисту права власності, 

 
Практичне завдання: 
У Фірсової було викрадено корову. Через деякий час з’ясувалося, 

що її купила Назарова, яка мешкає у сусідньому селі. Фірсова подала 
позов про витребування корови. Під час розгляду справи в суді 
виявилося, що Назарова дійсно купила корову, яка належала Фірсовій, 
у невідомого чоловіка, але через деякий час корова захворіла, і 
Назарова змушена була її забити. Додавши до суми, одержаної від 
реалізації м’яса, ще 90 грн, Назарова придбала іншу корову. 

Які умови пред’явлення віндикаційного позову? Як слід вирішити 
цю справу? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 15. Право інтелектуальної власності 

Основні терміни та поняття: право інтелектуальної власності; 
творча діяльність; майнові права інтелектуальної власності; особисті 
немайнові права інтелектуальної власності; використання об’єкта 
права інтелектуальної власності; передання майнових прав 
інтелектуальної власності; «службовий твір»; захист права 
інтелектуальної власності; авторське право; співавторство; суміжні 
права; виконавці; наукове відкриття; право промислової власності; 
патентне право; винахід; корисна модель; промисловий зразок; 
компонування інтегральної мікросхеми; раціоналізаторська 
пропозиція; сорти рослин; порода тварин; комерційне найменування; 
торговельна марка; географічне зазначення; комерційна таємниця; 
ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 



ліцензійний договір; договір комерційної концесії; договір про 
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Поняття «інтелектуальна власність» – це результати досягнень 
людини у галузі духовної та науково-технічної творчості. Тобто – це 
результат творчої діяльності, об’єктами якої є не матеріальні носії, а ті 
ідеї, думки, міркування, образи, які реалізуються або втілюються в 
матеріальні носії. Творчість характерна для всіх видів діяльності 
людини: технічної, художньої, літературної, наукової, виробничої. 
Умовно ми можемо виділити два види творчості: духовну (література, 
мистецтво, наука, виконавська майстерність, звукозапис, радіо, 
телебачення) та науково-технічну (корисні моделі, промислові зразки, 
знаки для товарів та послуг, селекційні досягнення, знаки 
обслуговування, інформаційна продукція). Усі зазначені результати 
творчої діяльності об’єднані поняттям інтелектуальної власності. З 
цього загального поняття інтелектуальної власності міжнародно-
правові документи окремо виділяють промислову власність, до якої 
відносяться винаходи, корисні моделі тощо. Інші об’єкти 
інтелектуальної власності, які залишилися поза межами поняття 
промислової власності, становлять групу результатів творчої діяльності, 
що охороняється авторським правом. 

Авторське право – це сукупність правових норм, що регулюють 
відносини з приводу створення та використання творів науки, 
літератури, мистецтва (інститут цивільного права, який регулює 
відносини у зв’язку із створенням, використанням, правовою охороною 
творів, що є результатом духовної творчості людини). 

Патентне право (право промислової власності) – це сукупність 
правових норм, що виникають у зв’язку зі створенням та 
використанням об’єктів наукової-технічної творчості – 
раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, корисних 
моделей тощо. Промислова власність – збиральний термін, 
характерний для законодавства ряду країн і міжнародних угод. 
Включає права на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські 
пропозиції тощо. 

Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють не 
результат інтелектуальної діяльності людини, як такий, а право на цей 
результат. На відміну від матеріальних об’єктів, тобто таких, що 
можна відчути на дотик, наприклад, книги, автомобіль, право не 
можна відчути на дотик. Отже, інтелектуальна власність є 
нематеріальним об’єктом. 

Якщо інтелектуальна власність нематеріальна, то що є об’єктом 
власності? Об’єктом власності є право на результати інтелектуальної 
діяльності людини Це право має подвійну природу. З одного боку, 



творець (автор) нематеріального об’єкта власності і творець 
матеріального об’єкта власності мають подібні права власності, тому 
що право на результат творчої діяльності забезпечує його власнику 
виняткову можливість розпоряджалися цим результатом на свій 
розсуд, а також передавати іншим особам, тобто воно подібне до 
права власності на матеріальні об’єкти (майновим правом). З іншого 
боку, поряд з майновим правом, існує деяке духовне право творця на 
результат творчої праці, так зване право автора. Тобто автор має 
сукупність особистих немайнових прав, що не можуть відчужуватися 
від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових прав. Іншими 
словами, якщо майнове (економічне право) на результат творчої праці 
може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в обмежене 
чи необмежене користування), то немайнове право автора невіддільне 
від творця і не може бути передано іншій особі. 

Таким чином, право інтелектуальної власності є сумою тріади 
майнових прав (права володіти, права користуватися, права 
розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство, право на 
недоторканість твору тощо) 

Ст. 418 Цивільного кодексу України визначено: право 
інтелектуальної власності – це право особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 
інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та іншими 
актами законодавства. 

Право інтелектуальної власності становлять: особисті немайнові 
права: право на авторство, право на недоторканість твору; майнові 
права: право володіти, користуватися, розпоряджатися. 

Майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої 
діяльності взаємозалежні і найтіснішим чином переплетені, 
утворюючи нерозривну єдність. 

Право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути 
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 
здійсненні, крім випадків, передбачених законом. 

Доцільно звернути увагу на розуміння права інтелектуальної 
власності в суб’єктивному та об’єктивному значенні. Поняття права 
інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні – це сукупність 
правових норм, які регулюють суспільні відносини у процесі 
створення і використання результатів інтелектуальної, творчої 
діяльності. У суб’єктивному розумінні – особисті немайнові й майнові 
права особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
визначені Цивільним кодексом та іншим законом. 

Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на 
результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт 
права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та 
іншими законами. 



Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності 
постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з 
метою створення таких правових механізмів, які б дозволили 
максимально захистити національного виробника й іноземного 
інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких 
невпинно зростає. До основних нормативно-правових джерел можна 
віднести: 
– Конституцію України; 
– Цивільний кодекс України (Книга 4); 
– Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»; 
– Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»; 
– Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»; 
– Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; 
– Закон України «Про племінне тваринництво»; 
– Закон України «Про авторське право і суміжні права»; 
– Закон України «Про видавничу справу»; 
– Закон України « Про телебачення і радіомовлення»; 
– Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів»; 
– Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем». 
Окреслені нормативно-правові акти постійно оновлюються, тому 

найновішу інформацію про зміни в законодавстві можна отримати на 
веб-сайті Верховної Ради України – http://zakon.rada.gov.ua/. 

Міжнародні договори: 
– Бернська конвенція по охороні літературних та художних творів 

(1886 p.); 
– Всесвітня (Женевська) конвенція по авторському праву (1952 р.); 

пород тварин та інші. До похідних – усі інші особи – 
правонаступники, до яких право інтелектуальної власності переходить 
в силу закону чи на підставі договору. 

Творцем об’єкту права інтелектуальної власності може бути тільки 
людина – громадянин України, громадянин зарубіжної країни, особа 
без громадянства. Первинні суб’єкти можуть бути творцями об’єктів 
інтелектуальної власності незалежно від віку і стану здоров’я, тобто 
авторами різного виду творів можуть бути як неповнолітні, так і 
малолітні діти, обмежено дієздатні і недієздатні. Здатність до 
творчості не має вікових меж чи обмежень у зв’язку з обмеженою 
дієздатністю чи недієздатністю творця. 

Між тим, специфіка є в реалізації своїх прав такими категоріями 
творців. Так, наприклад, діти віком до 14 років (малолітні) можуть 
здійснювати свої особисті немайнові права інтелектуальної власності, 
проте майнові права за них здійснюють їх законні представники – 
батьки чи опікуни. Особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні) 



мають право не тільки створювати твори, а й самостійно здійснювати 
авторські права. Це ж правило поширюється і на права виконавців. 

До похідних суб’єктів права інтелектуальної власності можуть 
належати будь-які особи – як фізичні, так і юридичні, які набувають 
цих прав за договором чи за законом. Правонаступниками суб’єкта 
права інтелектуальної власності за законом можуть бути як фізичні, 
так і юридичні особи – при спадкуванні за законом. Первинний 
суб’єкт права інтелектуальної власності може передати свої майнові 
права будь-якій іншій особі за цивільно-правовим договором або 
заповітом. 

Оцінка творчого внеску при створенні об’єкта інтелектуальної 
власності є важливою у встановленні кола творців (співавторів), 
оскільки як первинними, так і похідними суб’єктами права 
інтелектуальної власності можуть бути кілька осіб. За законом, якщо 
об’єкт створено творчою працею кількох осіб, то кожна з них є 
суб’єктом права інтелектуальної власності (співавтором). Право 
інтелектуальної власності може також перейти за спадкуванням до 
кількох осіб. 

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, може використовуватися цей об’єкт 
на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. У свою 
чергу, використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою 
особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право 
дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім 
випадків правомірного використання без такого дозволу, 
передбачених законом. У разі якщо право інтелектуальної власності 
належить кільком особам спільно, його реалізація здійснюється за 
договором або за спільною згодою між цими особами. Творчий 
характер створення об’єктів права інтелектуальної власності є 
загальноприйнятим. 

Суб’єкти права інтелектуальної власності наділяються відповідно 
до ЦК України особистими немайновими правами інтелектуальної 
власності, які визначають їх правовий статус, а саме: 

‒ правом на визнання людини творцем (автором, виконавцем, 
винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності; 

‒ правом перешкоджати будь-якому посяганню на право 
інтелектуальної власності, здатному завдавати шкоду честі та 
репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності; йдеться про 
захист від змін твору: доповнення, скорочення, зміну його назви, 
зміну опису та формули винаходу тощо без дозволу автора твору; 

‒ іншими особистими немайновими правами інтелектуальної 
власності, встановленими законом. Так, ст. 438 ЦК України уточнено 
перелік особистих немайнових прав автора, виконавця твору і зміст 
прав на ім’я (назву) виробників фонограм (відеограм, організацій 



мовлення) у ст. 38 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права». 

Вищеназвані права належать творцеві, за винятком окремих 
випадків, передбачених законом, і не залежать від майнових прав 
інтелектуальної власності, є невідчужуваними, невіддільними від 
творця і діють безстроково, якщо інше не передбачено законом. Отже, 
право на визнання людини творцем (право авторства) може належати 
тільки дійсному творцеві твору. Право авторства є абсолютним, тобто 
будь-яка інша особа має утримуватися від його порушення. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать 
від майнових прав інтелектуальної власності. 

Майнові права інтелектуальної власності перелічені у ст. 424 ЦК 
України. Серед них, перш за все, право на використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. У ЦК України і окремих законах 
визначається зміст права використання та інших майнових прав 
інтелектуальної власності для окремих об’єктів прав інтелектуальної 
власності (наприклад у статтях 441, 453-455, 464 та ін.). За загальним 
правилом, право на використання належить творцеві. Може належати 
це право на підставі договору чи закону також іншим особам, а також 
необмеженому колу осіб, які мають за законом право здійснювати 
вільне використання об’єкта права інтелектуальної власності, 
наприклад, у наукових цілях чи домашніх умовах тощо. 

Майновими правами є також виключне право дозволяти 
використання об’єкта права інтелектуальної власності і виключне 
право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 
інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання, 
та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 
Отже, законодавець допускає винятки з метою надати широкому колу 
осіб можливість обмеженого використання об’єкта права 
інтелектуальної власності в наукових цілях, з метою навчання, у 
цитуванні тощо. 

Майнові права інтелектуальної власності можуть також 
використовуватися в інших цивільних відносинах, зокрема бути 
предметом договору застави та інших зобов’язань тощо. 

Одним з основних майнових прав інтелектуальної власності є 
право суб’єкта на винагороду за створення і використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Існують також випадки «вільного» 
використання об’єкта без виплати винагороди. 

Найбільш повне уявлення про суб’єктів права інтелектуальної 
власності можна отримати на підставі врахування інститутів 
права інтелектуальної власності. Так, до суб’єктів права 
інтелектуальної власності належать: суб’єкти права інтелектуальної 
власності на об’єкти авторського права і суміжних прав, суб’єкти 
права інтелектуальної власності на результати науково-технічної 



творчості; суб’єкти права інтелектуальної власності на засоби 
індивідуалізації. 

Суб’єктом авторського права згідно зі ст. 435 ЦК України є автор 
твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається 
фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі 
або примірнику твору (презумпція авторства). Автор твору належить 
до первинного суб’єкта права інтелектуальної власності. Суб’єктами 
авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули 
прав на об’єкти авторського права відповідно до договору або закону. 
Ці суб’єкти є правонаступниками первинного суб’єкта права 
інтелектуальної власності (ст. 435 ЦК України). 

Суб’єктом суміжних прав згідно зі ст. 450 ЦК України є 
виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація 
мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником 
фонограми, виробником відеограми, організацією мовлення 
вважається особа, ім’я (найменування) якої зазначено відповідно у 
фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час 
передачі програми організації мовлення. Зазначені суб’єкти належать 
до первинних суб’єктів суміжних прав (ст. 450 ЦК України). 
Суб’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав 
відповідно до договору чи закону у первинних суб’єктів суміжних 
прав. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на наукові 
відкриття є лише фізичні особи – автори, інтелектуальною, творчою 
діяльністю яких зроблене наукове відкриття (глава 38 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки є автори відповідно винаходів 
(винахідники), корисних моделей і промислових зразків. Інші особи, 
які набули право на зазначені об’єкти права інтелектуальної власності 
за договором чи законом, належать до категорії вторинних суб’єктів 
права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 1 Закону 
України «Про охорону прав на промислові зразки» автором винаходу, 
корисної моделі і промислового зразка є фізична особа, результат 
інтелектуальної, творчої діяльності якої визнано винаходом 
(корисною моделлю) або промисловим зразком. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на компонування 
(топографію) інтегральних мікросхем є її автор та інші особи, які 
набули право на компонування інтегральних мікросхем на підставі 
договору або закону (ст. 473 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на 
раціоналізаторську пропозицію є автор та юридична особа, якій ця 
пропозиція подана (ст. 483 ЦК України). 



Суб’єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин та 
породу тварин є автори, роботодавці, спадкоємці та інші особи, що 
набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин чи 
породу тварин за договором чи законом (ст. 486 ЦК України). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю, відповідно до змісту ст. 505 ЦК України, є особи, які 
займаються підприємницькою діяльністю та мають юридичний статус 
підприємців. 

Суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкт права 
інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору або на замовлення, закон рівною мірою визнає 
автора (працівника), роботодавця та замовника (статті 429 і 430 ЦК 
України). 

Суб’єктом права інтелектуальної власності може бути інша (не 
автор/творець) фізична особа (здебільшого зареєстрована як 
підприємець) та юридична особа, до яких на підставі договору 
(ліцензії) або закону переходять повністю або частково майнові права 
інтелектуальної власності на результат науково-технічної, творчої 
діяльності. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності за певних умов 
можуть бути також спадкоємці (щодо фізичних осіб) та 
правонаступники – щодо юридичних осіб (у разі ліквідації, 
реорганізації тощо). Спадкоємці – це особи (фізичні або юридичні), до 
яких у разі смерті автора (творця) або фізичної особи – підприємця 
переходять майнові права інтелектуальної власності. 
Правонаступниками зазвичай є юридичні особи. У разі припинення 
діяльності юридичної особи – суб’єкта права інтелектуальної 
власності до правонаступника переходять майнові права 
інтелектуальної власності. Одним із видів правонаступництва є 
перехід майнових прав інтелектуальної власності до роботодавця або 
замовника (статті 429 і 430 ЦК України). 

Отже, автори (творці) об’єктів авторського права і суміжних прав, а 
також результатів науково-технічної творчості є первинними 
суб’єктами права інтелектуальної власності. Тільки творцям (авторам) 
зазначених об’єктів права інтелектуальної власності належать 
особисті немайнові права інтелектуальної власності, які є 
невідчужуваними. Вони можуть передавати іншим особам повністю 
або частково майнові права інтелектуальної власності – за договором 
або за законом (примусові ліцензії). Роботодавцям та замовникам 
належать майнові права інтелектуальної власності в обсязі, що 
передбачений договором або законом. Правонаступниками первинних 
суб’єктів права інтелектуальної власності можуть бути як фізичні, так 
і юридичні особи, до яких на підставі договору, заповіту або закону 
переходять майнові права на використання об’єктів права 



інтелектуальної власності, та деякі особисті немайнові права 
(наприклад, право на захист авторства, недоторканості твору та ін.). 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на комерційне 
найменування, торговельну марку та географічне зазначення є особи, 
яким належать майнові права інтелектуальної власності на ці 
комерційні позначення. Відповідно до ст. 83 ЦК України суб’єктами 
права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) 
найменування можуть бути лише юридичні особи, товариства 
(підприємницькі та непідприємницькі), установи та юридичні особи 
інших організаційно-правових форм, встановлених законом. Вони є 
носіями виключно майнових прав інтелектуальної власності, а 
особисті немайнові права їм не належать, оскільки закон не визнає 
авторства на комерційні (фірмові) найменування. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну 
марку (знак для товарів та послуг) згідно зі ст. 494 ЦК України та п. 5 
ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та 
послуг» можуть бути юридичні або фізичні особи, а також об’єднання 
осіб, які зареєстрували на своє ім’я право інтелектуальної власності на 
торговельну марку, та правонаступники зазначених осіб. Вони так 
само є носіями майнових прав інтелектуальної власності, оскільки 
такого суб’єкта права інтелектуальної власності, як автор торговельної 
марки, закон не визнає. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне 
зазначення походження товару згідно зі ст. 502 ЦК України та ст. 9 
Закону України «Про охорону прав на зазначення походження 
товарів» можуть бути фізичні або юридичні особи, які в заявленому 
географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні 
якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим 
географічним місцем; асоціації споживачів; установи, що мають 
безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних 
продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. 
Право на використання географічного зазначення, право 
інтелектуальної власності на яке зареєстроване, мають виробники, які 
у зазначеному географічному місці виробляють товар, особливі 
властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають 
тим, що внесені до державного реєстру. 

Окремо необхідно зазначити, що від суб’єкта права інтелектуальної 
власності слід відрізняти суб’єктів процесу набуття правової охорони 
на об’єкти права інтелектуальної власності та процесу захисту права 
інтелектуальної власності. До другої групи суб’єктів слід віднести, 
крім суб’єктів права інтелектуальної власності, і тих суб’єктів права, 
які надають суб’єкту права інтелектуальної власності допомогу в 
набутті прав та приймають відповідні рішення щодо заявлених на 



реєстрацію об’єктів, визнаючи їх об’єктами права інтелектуальної 
власності. 

До таких суб’єктів слід віднести патентних повірених, Державну 
службу інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки 
України, Апеляційну палату Державної служби, а також суди. Але ні 
патентний повірений, ні Державна служба інтелектуальної власності, 
ні Апеляційна палата чи суд, виконуючи конкретні завдання – 
представляючи інтереси заявників, приймаючи рішення щодо набуття 
прав на об’єкти права інтелектуальної власності, поновлюючи 
порушене або оспорюване право (Апеляційна палата та суд), – не 
набувають статусу суб’єкта права інтелектуальної власності, вони 
мають свій правовий статус, визначений у законодавстві України. 

 
План семінарського заняття № 17 

1. Право інтелектуальної власності та його відношення до речового 
права. 

2. Поняття та види інтелектуальної власності. 
3. Зміст права інтелектуальної власності. 
4. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної 

власності. 
5. Здійснення права інтелектуальної власності. 
6. Захист права інтелектуальної власності. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної 
власності. 

2. Здійснення права інтелектуальної власності. 
3. Захист права інтелектуальної власності. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 
а) не обмежено в часі. 
б) 70 років. 
в) 75 років. 
г) 50 років. 

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не належать: 
а) літературні та художні твори. 
б) наукові відкриття. 
в) сорти рослин, породи тварин. 
г) ідеї. 

3. Хто є суб’єктом авторського права? 
а) автори творів. 



б) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх 
спадкоємці передали свої авторські майнові права. 

в) автори творів та їх спадкоємці. 
г) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські 

майнові права. 
4. Не є об’єктом авторського права: 

а) твори народної творчості (фольклор). 
б) похідні твори. 
в) комп’ютерні програми. 
г) виступи, лекції. 

5. Спеціальним знаком охорони авторського права є: 
а) ®. 
б) W ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік 

першого опублікування твору. 
в) ©, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік 

першого опублікування твору. 
г) ©. 

 
Практичне завдання: 
Співавтори Величко та Олійник звернулися з позовом до 

Державної служби інтелектуальної власності України та Міщенка про 
скасування державної реєстрації авторських прав на ілюстрації до 
книги, виконані художником Міщенком. На думку позивачів, цією 
реєстрацією порушено їх авторські права на літературний твір, які 
підтверджуються належним їм свідоцтвом про авторське право та 
авторським договором про співавторство. Міщенко позовних вимог не 
визнав і звернувся із зустрічним позовом про визнання свого 
співавторства на книгу в частині виконаних ним ілюстрацій до неї. 

Що визнається співавторством та які його різновиди? Які об’єкти 
авторського права створені учасниками спору? 

В чому полягає значення державної реєстрації авторських правна 
твір? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 



Модуль 3. Зобов’язальне право. 
Окремі види договірних зобов’язань 

Тема 16. Загальні положення про зобов’язання. 
Цивільно-правовий договір 

Основні терміни та поняття: цивільно-правове зобов’язання; 
зобов’язальне право; елементи зобов’язання; активна множинність 
сторін; пасивна множинність сторін; договір; свобода договору; 
консенсуальний договір; реальний договір; односторонній договір; 
двосторонній договір; попередній договір; змішаний договір; 
публічний договір; договір приєднання; договір на користь третьої 
особи; оферта; публічна оферта; акцепт; форма договору; розірвання 
договору; відмова від договору. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Господарські зобов’язання є надзвичайно важливими 
правовідносинами, які пронизують собою практично всі відносини у 
сфері господарювання. Розгляд цієї теми необхідно розпочати з 
визначення господарського зобов’язання, яке виникає між суб’єктом 
господарювання та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання з підстав, передбачених законодавством. Необхідно 
розкрити склад (суб’єкти, об’єкти та зміст) господарського 
зобов’язання, підстави їхнього виникнення, ознаки, які відрізняють 
цей вид зобов’язань від усіх інших (насамперед цивільно-правових). 

Потрібно визначити та пояснити, які зобов’язання визнаються 
майново-господарськими, якими законодавчими актами вони 
регулюються, які особи можуть бути їхніми суб’єктами. Крім 
основних видів господарських зобов’язань, згаданих вище, прийнято 
виділяти ще два види – соціально-комунальні та публічні 
зобов’язання. Охарактеризуйте їх (коли і між ким виникають, їхній 
зміст тощо). 

Основна мета існування господарських зобов’язань – належне їх 
виконання. Цивільним та господарським законодавством 
установлюються загальні принципи та вимоги виконання 
господарських зобов’язань у належному місці, належний час тощо. 
Їхнє значення необхідно розкрити. Також потрібно зазначити випадки, 
коли законодавством допускається відступ від зазначених принципів. 

Належне виконання господарських зобов’язань забезпечується 
заходами захисту прав і відповідальності учасників господарських 
відносин, передбаченими законодавством. За погодженням сторін 
можуть застосовуватися певні види (способи) забезпечення виконання 
зобов’язань (цивільно-правові та господарсько-правові). Їх необхідно 



назвати та охарактеризувати, указавши на можливі випадки 
застосування. 

Однією з найпоширеніших підстав виникнення господарських 
зобов’язань є господарський договір. Зміст господарського договору 
становлять його умови, визначені за угодою сторін, спрямовані на 
встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань як 
погоджених сторонами, так і тих, що приймаються ними як 
обов’язкові умови відповідно до законодавства. Тому необхідно 
визначити, які умови договору є істотними, без яких договір не 
вважатиметься укладеним (завжди – умови щодо предмета, ціни, 
строків дії договору, для окремих видів договорів – свої умови). Які 
умови господарського договору є звичайними й випадковими, яке їхнє 
місце й значення в договорі? 

Для розкриття теми також необхідно розкрити загальні умови та 
порядок укладання господарських договорів, які породжують 
господарські зобов’язання, у якій формі вони укладаються. Як 
розуміти господарський договір у формі єдиного документа, що таке 
спрощена форма господарського договору? Особливу увагу слід 
приділити процедурі укладання договору, регулюванню узгодження 
розбіжностей, які виникають при укладанні договорів (протокол 
розбіжностей, заходи врегулювання розбіжностей). Окремо слід 
сказати про особливості укладання господарських договорів на 
виконання державного замовлення, договорів, що укладаються на 
ярмарках, відкритих торгах, аукціонах, на біржах тощо. 

Оскільки договір є спільним юридичним актом двох чи кількох 
осіб, погодження ними умов договору відбувається принаймні у дві 
стадії: шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір, яка має 
назву оферти, і прийняття пропозиції другою стороною, або акцепту. 
Відповідно, сторона, яка зробила пропозицію, називається оферентом, 
а сторона, яка прийняла її, – акцептантом. 

Загальний порядок укладення цивільно-правових договорів 
визначений у статтях 638-650 ЦК. Порядок укладення господарських 
договорів та вирішення виниклих між ними переддоговірних спорів 
закріплений у статтях 181-187 ГК, ст. 10 Господарського 
процесуального кодексу України. Існують певні особливості 
укладення біржових угод (договорів), проведення торгів на аукціонах, 
у порядку конкурсу тощо. 

Щоб вступити у договірні відносини, один із учасників повинен 
виявити свою ініціативу, тобто виступити з пропозицією укласти 
договір (офертою). Але чи всяка ініціатива (пропозиція) може 
вважатися офертою і породжувати певні юридичні наслідки для 
особи, яка її зробила? ЦК 1963 р. не містив ознак оферти, тому вони 
виводились із загальних положень цивільного законодавства шляхом 
доктринального тлумачення. 



Загальний порядок укладання господарських договорів 
передбачений нині ст. 181 Господарського кодексу. 

Господарський договір, за загальним правилом, викладається у 
формі єдиного документа, підписаного сторонами і скріпленого 
печатками. Можливе оформлення договірних відносин шляхом обміну 
комплектом документів (листів, факсограм тощо) або шляхом 
підтвердження прийняття до виконання замовлень. Проект договору 
(чи іншого документа) може бути запропонований будь-якою із сторін 
і надсилається нею у двох примірниках другій стороні. Сторона, яка 
одержала проект договору, оформляє його відповідно до вимог ч. 1 ст. 
181 ГК і повертає один примірник договору другій стороні у 20-
денний строк або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо. За 
наявності у неї заперечень щодо окремих умов договору вона у цей 
самий 20-денний строк складає протокол розбіжностей, про що 
робиться застереження в договорі, і надсилає другій стороні два 
примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. 

Певними особливостями характеризується укладення договорів на 
товарних, фондових та інших біржах (конкурентний спосіб). Біржові 
договори (угоди) називають ще біржовими операціями. В Україні 
порядок укладання біржових угод на законодавчому рівні не 
врегульований, а тому прогалини в цьому питанні заповнюються 
регулюванням відомчими актами або локальними актами органів 
управління біржі (наприклад, Типові правила біржової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, затверджені спільним наказом 
Міністерства сільського господарства і продовольства України, 
Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 
3 квітня 1996 р. № 103/44/62). 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про товарну біржу» від 10 
грудня 1991 р. біржовою операцією визнається угода, яка відповідає 
сукупності таких умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, 
поставку або обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) 
якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації 
та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за її вчиненням дня. 
Правилами біржової торгівлі, які приймаються загальними зборами 
членів біржі або її біржовим комітетом, можуть бути передбачені різні 
види біржових угод (касові, форвардні, ф’ючерсні, опціони тощо). 

Учасниками біржових торгів є члени біржі – засновники і прийняті 
у встановленому порядку до складу біржі українські та іноземні 
юридичні і фізичні особи, біржові брокери, які діють на підставі 
договорів доручення або комісії, що укладаються ними з членами 
біржі. Біржове посередництво можуть здійснювати й дилери – особи, 
які укладають біржові угоди від власного імені та за власний рахунок 
з метою подальшого перепродажу товару на біржі. Надання послуг 



щодо укладення біржових угод здійснює ведучий торгів, який є 
службовцем біржі. 

Разом з укладанням господарських договорів студентам слід 
засвоїти порядок їх зміни та припинення, зокрема у випадках 
нотаріального посвідчення чи державної реєстрації договору, у 
судовому порядку. Що може бути об’єктивною підставою для таких 
дій? Крім того, у передбачених законом випадках господарське 
зобов’язання може бути на вимогу однієї зі сторін або відповідного 
органу державної влади визнане судом недійсним повністю або 
частково. Студентам слід знати такі випадки, розкрити наслідки 
визнання господарського зобов’язання недійсним, пояснити, коли й за 
рішенням якого органу в дохід держави стягується все одержане 
сторонами за зобов’язанням, коли тільки з однієї зі сторін, коли кожна 
зі сторін зобов’язана повернути другій стороні все одержане за 
зобов’язанням. 

Після укладення договору і зокрема під час його виконання може 
виникнути потреба у його зміні чи розірванні. З метою забезпечення 
стабільності майнового обороту і впевненості учасників у 
непорушності взятих зобов’язань закон (ст. 525 ЦК, ч. 1 ст. 188 ГК) 
забороняє оносторонню відмову від зобов’язання або односторонню 
зміну його умов, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Зміна договору означає, що зобов’язання сторін діють відповідно до 
змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. При 
розірванні договору зобов’язання сторін припиняються. 

Слід розмежовувати випадки, коли у сторони за договором виникає 
право пред’являти в судовому порядку вимогу про зміну чи 
розірвання договору, і випадки, коли сторона може в 
односторонньому порядку відмовитися від договору в повному обсязі 
або частково. Одностороння відмова від договору (повна або 
часткова) допускається, якщо право на таку відмову встановлено 
договором або законом. При цьому стороні не потрібно звертатися до 
суду для визнання правомірності відмови. Сам факт відмови 
призводить до повного припинення зобов’язання або до часткової 
його зміни. Зазвичай, це не позбавляє контрагента можливості 
оспорювати в суді обґрунтованість такої відмови на підставі загальних 
положень ЦК про захист порушених прав (ст. 16). 

Важливо також з’ясувати, в який момент договір вважається 
зміненим чи розірваним у разі односторонньої відмови від нього. При 
зміні чи розірванні договору за домовленістю сторін зобов’язання 
змінюється або припиняється з моменту досягнення сторонами 
домовленості про це, а при зміні чи розірванні договору в судовому 
порядку – з моменту набрання рішенням суду законної сили, якщо 
іншого строку набрання чинності не встановлено в цьому рішенні (ч. 3 
ст. 653 ЦК, ч. 5 ст. 188 ГК). При односторонній відмові від договору 



(у випадках, передбачених договором чи законом) договір слід 
вважати зміненим чи розірваним із моменту одержання контрагентом 
повідомлення про відмову (за аналогією з офертою та акцептом при 
укладенні договору). 

Загальним є правило про те, що зміна або розірвання договору 
вчиняються в такій самій формі, що й договір, який змінюється або 
розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не 
випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК). Тому, наприклад, у 
разі, коли договір був нотаріально посвідчений, угода про його зміну 
або розірвання теж має бути нотаріально посвідчена. При зміні або 
розірванні договорів, що підлягають обов’язковій державній 
реєстрації, відповідні дані щодо їх зміни або розірвання повинні бути 
внесені до державного реєстру. 

Окремий порядок зміни і розірвання господарських договорів 
передбачено ст. 188 ГК. Відповідно до частин 2—4 цієї статті сторона 
договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, 
надсилає пропозицію другій стороні. Остання у двадцятиденний строк 
після одержання пропозиції повідомляє контрагента про результати її 
розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни 
(розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у 
встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, 
заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. 
Згідно зі ст. 12 ГПК спори, що виникають при зміні та розірванні 
господарських договорів, підвідомчі господарським судам. Відповідно 
до ст. 184 ГПК у резолютивній частині судового рішення у спорі, що 
виник при зміні договору, зазначається рішення з кожної спірної 
умови договору. Рішення господарського суду в такій справі є 
юридичним фактом, який разом з іншими умовами договору визначає 
зміст зміненого договірного зобов’язання. 

Окремим випадком зміни договору є продовження (пролонгація) 
його дії на новий строк. Таке продовження договору можливе або 
шляхом укладення нового договору (обміну листами, телеграмами чи 
іншим способом), або мовчазною поведінкою сторін, якщо це 
передбачено законом або договором. Так, відповідно до ч. 2 ст. 17 
Закону України «Про оренду державного і комунального майна» у разі 
відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов 
договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії 
договору він вважається продовженим на той самий строк і на тих 
самих умовах, які були передбачені договором 

 
План лекційного заняття 

1. Поняття та види зобов’язань, система зобов’язального права. 
2. Підстави виникнення зобов’язань. 
3. Елементи зобов’язань. 



4. Поняття договору в цивільному праві. 
 
План семінарського заняття № 18 

1. Елементи зобов’язань. Множинність сторін, її види. 
2. Зміна зобов’язання. Заміна сторін у зобов’язанні. 
3. Класифікація договорів. 
4. Зміст та форма договору. 
5. Поняття та стадії укладення договору. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Класифікація договорів. 
2. Зміст та форма договору. 
3. Поняття та стадії укладення договору. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Елементами зобов’язання є: 
а) суб’єкти. 
б) об’єкт. 
в) зміст. 
г) всі відповіді вірні. 

2. Зміст зобов’язання складають: 
а) права та обов’язки його суб’єктів. 
б) право вимоги. 
в) борг. 
г) істотні умови договору. 

3. Активна множинність у зобов’язанні передбачає: 
а) участь декількох осіб на стороні боржника. 
б) участь декількох осіб на стороні кредитора. 
в) участь декількох осіб на стороні кредитора та декілька осіб на 

стороні боржника. 
г) виконання обов’язку боржника поручителем або 

заставодавцем. 
4. Участь декількох осіб на стороні боржника називається: 

а) активною множинністю. 
б) новацією. 
в) пасивною множинністю. 
г) змішаною множинністю. 

5. У якій формі вчиняється правочин щодо заміни кредитора у 
зобов’язанні? 
а) в усній формі. 
б) у письмовій формі. 
в) в конклюдентній формі. 



г) у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло 
зобов’язання, право вимоги за яким передається новому 
кредиторові. 

 
Практичне завдання: 
У травні 2012 року Романюк уклав з банком депозитний договір на 

суму 50000 грн. строком на шість місяців. У вересні 2012 року, у 
зв’язку з необхідністю отримати вкладені кошти Романюк письмово 
звернувся до банку з проханням достроково розірвати договір і 
повернути суму вкладу з нарахованими відсотками. Проте вклад та 
відсотки на нього він отримав лише у жовтні 2012 року. Вважаючи, 
що несвоєчасним поверненням вкладу йому було завдано моральної 
шкоди, посилаючись на Закон України «Про захист прав споживачів», 
Романюк у грудні 2012 року звернувся до суду з позовом про 
стягнення з банку 20000 грн. на відшкодування моральної шкоди. 

Чи є підстави для задоволення позовних вимог Романюка? Які 
підстави виникнення зобов’язань? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 

Тема 17. Виконання зобов’язань, відповідальність за їх 
порушення. Припинення зобов’язань 

Основні терміни та поняття: виконання зобов’язань; спосіб 
виконання зобов’язання; внесення боргу в депозит нотаріуса; 
зустрічне виконання зобов’язання; припинення зобов’язань; 
передання відступного; зарахування зустрічних однорідних вимог; 
новація боргу; прощення боргу;  

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Виконання зобов’язання – це здійснення боржником дії (або 
утримання від дії), яка є об’єктом зобов’язального правовідношення. 

Виконання зобов’язання здійснюється за загальними правилами 
або принципами виконання зобов’язань. У радянській юридичній 
науці досить глибоко досліджень питання про перелік і 
співвідношення цих принципів. Зокрема, до них відносили:  

1) принцип реального виконання;  
2) принцип належного виконання;  
3) принцип взаємного співробітництва;  
4) принцип економічності.  



5) При цьому найбільш дискусійною була й залишається проблема 
співвідношення принципів реального та належного виконання. 

Із цього приводу в літературі висловлено три основні точки зору: 
1) виконання в натурі є однією зі складових належного виконання; 
2) належне виконання є частиною реального виконання; 
3) принцип реального виконання – це загальне правило, згідно з 

яким зобов’язання має бути виконане в тому вигляді, у якому воно 
визначене законом або договором. Цей принцип суттєво впливає на 
виконання зобов’язання протягом усього терміну його дії як на стадії 
нормального розвитку, так і в разі порушення. Але на кожній з 
указаних стадій він виявляється по-різному. 

Доки зобов’язання не порушене жодною зі сторін, воно має 
виконуватися в точній відповідності зі всіма елементами, що 
становлять його зміст (за предметом, строком, способом тощо). У 
цьому разі реальне виконання означає належне виконання, і не лише 
боржник має належно його виконати, а й кредитор не має права 
ухилятися від прийняття такого виконання. Але коли зобов’язання 
порушене, можливість належного виконання в повному обсязі 
виключається, проте зберігається можливість фактично здійснити ті 
дії, що є основною метою зобов’язання, тобто виконати його в натурі. 

На наш погляд, слід погодитися з тими авторами, які вважають, що 
реальне й належне виконання – різноплощинні явища. У першому 
випадку виражена сутність виконання як вчинення певної дії, у 
другому – якісна характеристика дії (утримання від дії). Перевіряючи, 
чи виконав боржник зобов’язання, треба дати відповідь на два 
самостійні за значенням запитання:  

1) чи вчинила особа дію, яка є об’єктом відповідного 
правовідношення (чи дотримані вимоги реального виконання);  

2) яким чином ця дія вчинена (чи дотримані вимоги належного 
виконання). 

Визначення обсягу конкретного цивільного правовідношення дає 
можливість порівняти реальну поведінку учасників із комплексом 
їхніх прав і обов’язків, установлених нормами права та договором, 
тобто з тією моделлю поведінки суб’єктів, якої вони мають 
дотримуватися, причому особливості виконання зобов’язання 
обумовлені матеріальним змістом цих відносин. 

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися 
належним чином відповідно до умов договору, вимог цього кодексу та 
інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та 
вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що 
звичайно ставляться, а ст. 527 ЦК України закріплює обов’язковість 
виконання зобов’язання належними сторонами. 

Аналіз вищевказаних та інших загальних положень дозволяє 
зробити висновок, що поняття належного виконання зобов’язання 



охоплює виконання його належними суб’єктами, у належному місці, у 
належний строк (термін), щодо належного предмета та належним 
способом. 

Якщо при виконанні зобов’язання порушується хоча б одна з 
вищевказаних вимог, таке виконання вважається неналежним. А коли 
боржник взагалі не вчинив дії (або не утримався від дії), яка складає 
предмет зобов’язання, або допустив порушення таких умов, що 
надають кредитору право відмовитися від прийняття виконання, і 
останній реалізував це право, має місце невиконання зобов’язання. 

Коли суб’єктами зобов’язання є тільки дві особи, то одна з них, яка 
є кредитором, може вимагати виконання зобов’язання в повному 
обсязі тільки від тієї особи, яка є боржником. 

За загальним правилом зобов’язання має бути виконане 
кредиторові боржником особисто. Але у випадках, установлених 
законом або договором, та коли це випливає зі звичаїв ділового 
обороту чи суті зобов’язання, суб’єкти зобов’язання та суб’єкти його 
виконання можуть не збігатися, оскільки відповідно до ст. 528 ЦК 
України виконання зобов’язання може бути покладене боржником на 
іншу особу. У цьому разі кредитор зобов’язаний прийняти виконання, 
запропоноване за боржника іншою особою. Але коли остання не 
виконає зобов’язання або виконає його неналежним чином, це 
зобов’язання повинен виконати сам боржник. Крім того, інша особа 
може задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника в разі 
небезпеки втратити право на майно боржника (право оренди, застави 
тощо) унаслідок звернення кредитора щодо стягнення на це майно. У 
цьому разі до іншої особи переходять права кредитора в зобов’язанні 
й застосовуються положення ст. 512–519 ЦК України. 

Кожна зі сторін має право вимагати доказів того, що зобов’язання 
виконується належним боржником або приймається належним 
кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідку 
непред’явлення такої вимоги. 

Коли суб’єктами зобов’язального правовідношення є лише дві 
особи – кредитор і боржник, то цілком зрозуміло, кому надавати 
виконання. Але на практиці трапляються зобов’язання з множиною 
осіб у зобов’язанні. 

У ст. 540 ЦК України закріплений частковий порядок виконання 
зобов’язань із множиною осіб: якщо в зобов’язанні беруть участь 
кілька кредиторів або кілька боржників, кожний із кредиторів має 
право вимагати виконання, а кожний із боржників повинен виконати 
зобов’язання в рівній частці, якщо інше не встановлене договором або 
актами цивільного законодавства. 

Солідарний обов’язок або солідарна вимога виникають у випадках, 
установлених договором або законом, зокрема в разі неподільності 
предмета зобов’язання (ст. 541 ЦК України). 



Виконання солідарного обов’язку в повному обсязі одним із 
боржників припиняє обов’язок решти солідарних боржників перед 
кредитором. 

Боржник, який виконав солідарний обов’язок, має право на 
зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у 
рівній частці, якщо інше не встановлене договором або законом, за 
вирахуванням частки, яка припадає на нього. 

Якщо один із солідарних боржників не сплатив частки тому із них, 
хто в повному обсязі виконав солідарний обов’язок, несплачене 
припадає в рівній частці на всіх солідарних боржників. Відносини за 
взаємними розрахунками між боржниками після того, як один із них 
виконав солідарний обов’язок, також мають зобов’язальний характер і 
називаються регресними зобов’язаннями. 

За регресним зобов’язанням кредитор (регредієнт) зобов’язаний 
перед третьою особою до виконання, вправі віднести його повністю 
або частково за рахунок боржника (регресата), дія чи бездіяльність 
якого обумовили залучення кредитора до такого виконання. 

Характерними ознаками регресного зобов’язання є: 
1) його похідний характер щодо основного зобов’язання;  
2) один або всі його учасники є також суб’єктами основного 

зобов’язання;  
3) виконання одним із них основного зобов’язання або навіть саме 

його виникнення обумовлюється дією чи бездіяльністю осіб, з якими 
внаслідок цього й установлюється регресне зобов’язання. 

Регресні зобов’язання можуть виникати не лише внаслідок 
виконання солідарного обов’язку одним із боржників, а також і в 
інших випадках, установлених законом. 

Заміна осіб означає, що первісні учасники із зобов’язання 
вибувають, а їхні права та обов’язки переходять до інших суб’єктів. 
Заміна осіб у зобов’язанні може здійснюватися заміною кредитора або 
боржника. 

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою 
внаслідок:  

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином 
(відступлення права вимоги);  

2) правонаступництва;  
3) виконання зобов’язання боржника його поручителем або 

заставодавцем (майновим поручителем);  
4) виконання третьою особою за боржника його зобов’язання 

перед кредитором, а також в інших випадках, установлених законом 
(ст. 512 ЦК України). Але така заміна може бути заборонена приписом 
закону або договором. Наприклад, заміна кредитора не допускається в 
зобов’язаннях, нерозривно пов’язаних з особою кредитора, зокрема в 



зобов’язаннях про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням 
здоров’я або заподіянням смерті. 

Передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином 
називається цесією. Кредитора, який поступається своїм правом, 
називають цедентом, а особу, якій право уступається, – цесіонарієм. 

Правочин щодо заміни кредитора в зобов’язанні вчиняється в тій 
формі, що й правочин, з якого виникло зобов’язання, право вимоги за 
яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни 
кредитора в зобов’язанні, яке виникло з правочину, що підлягає 
державній реєстрації, має бути зареєстрований у порядку, 
встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не 
встановлене законом. 

До нового кредитора переходять права первісного кредитора в 
зобов’язанні в обсязі й на умовах, що існували на момент переходу 
права, при цьому згода боржника на таку заміну не потрібна, оскільки 
цесія жодною мірою не погіршує його становища. Але вищевказане 
правило не є імперативним приписом, оскільки договором або 
законом може бути встановлене інше. 

Первісний кредитор у зобов’язанні повинен передати новому 
кредиторові документи, що засвідчують передані права, та 
інформацію, яка є важливою для їх здійснення, а боржник має право 
не виконувати свого зобов’язання новому кредиторові до надання 
йому доказів переходу до нього прав за зобов’язанням. Крім того, 
закон вимагає, щоби боржник був повідомлений про заміну кредитора 
в письмовій формі. При порушенні цього припису боржник має право 
здійснити виконання первісному кредиторові, і воно буде вважатися 
належним. 

Первісний кредитор у зобов’язанні відповідає перед новим 
кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не несе 
відповідальності за її невиконання боржником, крім випадків, коли 
первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором. 

Боржник у зобов’язанні має право висувати проти вимоги нового 
кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на 
момент одержання повідомлення про його заміну. 

Заміна боржника в зобов’язанні називається переведенням боргу. 
Первісний боржник вибуває із зобов’язання й заміняється іншою 
особою. На це потрібна згода кредитора, тому що для нього 
особистість боржника (його кредитоздатність та інші якості) може 
мати суттєве значення. Новий боржник має право висувати проти 
вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між 
кредитором і первісним боржником. 

Заміна боржника в зобов’язанні, забезпеченому порукою або 
заставою, має певні особливості. Зокрема, порука й застава, 
установлені іншою особою, припиняються після заміни боржника, 



якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати 
виконання зобов’язання новим боржником. Указане правило є логічно 
обґрунтованим, оскільки, гарантуючи виконання зобов’язання, 
поручитель та заставодавець виходили насамперед з індивідуальних 
якостей первісного боржника, його ділової репутації тощо, а 
добропорядність нового боржника може викликати в них певні 
сумніви. Але застава, установлена первісним боржником, зберігається 
після заміни боржника, якщо інше не встановлене договором або 
законом. 

Форма правочину щодо заміни боржника визначається відповідно 
до правил, установлених ст. 513 ЦК України. 

Місце виконання зобов’язання – це місце, де боржник має вчинити 
дії, що складають об’єкт зобов’язального правовідношення, а 
кредитор має прийняти запропоноване йому боржником належне 
виконання. 

Визначення місця виконання зобов’язання має велике практичне 
значення, оскільки від цього залежить, хто й у яких розмірах несе 
витрати, пов’язані з виконанням. 

Згідно зі ст. 532 ЦК України місце виконання зобов’язання 
встановлюється в договорі. 

Якщо місце виконання зобов’язання не встановлене за згодою 
сторін, виконання провадиться: 

1) за зобов’язанням про передання нерухомого майна – за 
місцезнаходженням цього майна; 

2) за зобов’язанням про передання товару (майна), що виникає на 
підставі договору перевезення, – за місцем здавання товару (майна) 
перевізникові; 

3) за зобов’язанням про передання товару (майна), що виникає на 
підставі інших правочинів, – за місцем виготовлення або зберігання 
товару (майна), якщо це місце було відоме кредиторові на момент 
виникнення зобов’язання; 

4) за грошовим зобов’язанням – за місцем проживання кредитора, 
а якщо кредитором є юридична особа, – за її місцезнаходженням на 
момент виникнення зобов’язання. Якщо кредитор на момент 
виконання зобов’язання змінив місце проживання (місцезнаходження) 
і сповістив про це боржника, зобов’язання виконується за новим 
місцем проживання (місцезнаходженням) кредитора з віднесенням за 
рахунок кредитора всіх витрат, пов’язаних зі зміною місця виконання; 

5) за іншим зобов’язанням – за місцем проживання 
(місцезнаходженням) боржника. 

Зобов’язання може бути виконане в іншому місці, якщо це 
встановлене актами цивільного законодавства або випливає із суті 
зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. 



Строк (термін) виконання – це момент чи відрізок часу, об’єкт 
зобов’язального правовідношення має вчинити дію. 

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо в зобов’язанні 
встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає 
виконанню в цей строк (термін). 

Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений 
указівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню 
після настанням цієї події. 

Якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не 
встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, 
кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час. 
Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від 
дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не 
випливає з договору або актів цивільного законодавства. 

Відповідно до ст. 531 ЦК України боржник має право виконати 
свій обов’язок достроково, якщо інше не встановлене договором, 
актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання 
чи звичаїв ділового обороту. 

При зустрічному виконанні зобов’язання сторони мають 
виконувати свої обов’язки одночасно, якщо інше не встановлене 
договором, актами цивільного законодавства, не випливає із суті 
зобов’язання або звичаїв ділового обороту. 

Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого 
обов’язку, повинна своєчасно повідомити про це кредитора. У разі 
невиконання однією зі сторін свого обов’язку або наявності 
очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов’язку в 
установлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, 
друга сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, 
відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі. Якщо 
зустрічне виконання обов’язку здійснене однією зі сторін, незважаючи 
на невиконання другою стороною свого обов’язку, ця сторона 
повинна виконати свій обов’язок. 

Предмет виконання – це сукупність юридичних та матеріальних 
(якщо такі є) об’єктів зобов’язального правовідношення, тобто ті дії, 
що мають бути вчинені суб’єктами (або утримання від дії), та майно, 
що має бути передане за зобов’язанням (якщо останнє пов’язане з 
його переданням). У юридичній, науковій і навчальній літературі 
предмет виконання інколи називають предметом зобов’язання. 

Від належного виконання умов зобов’язання щодо предмета його 
виконання залежить досягнення мети зобов’язання, визначеної при 
його встановленні. 

Переважна кількість зобов’язань установлюється щодо одного 
предмета. Але законодавство передбачає можливість установлення так 
званих альтернативних зобов’язань, за якими боржник зобов’язаний 



вчинити одну з двох або кількох дій. При цьому він має право вибору 
предмета зобов’язання, якщо інше не встановлене договором, актами 
цивільного законодавства, не випливає із суті зобов’язання або звичаїв 
ділового обороту. 

Існують спеціальні правила щодо виконання грошових зобов’язань. 
Згідно зі ст. 533 ЦК України зобов’язання має бути виконане в 
гривнях. 

Якщо в зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній 
валюті, сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним 
курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її 
визначення не встановлений договором або законом чи іншими 
нормативно-правовими актами. 

Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в 
іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за 
зобов’язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, 
установлених законом. 

За користування чужими коштами боржник зобов’язаний 
сплачувати відсотки, якщо інше не встановлене договором між 
фізичними особами. 

Спосіб виконання зобов’язання перебуває в прямій залежності від 
предмета виконання. Зобов’язання може виконуватись:  

1) у формі однократного акта;  
2) у формі кількох відокремлених у часі дій. Крім того, чинне 

цивільне законодавство передбачає можливість виконання 
зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. 

Відповідно до ст. 529 ЦК України кредитор має право не приймати 
від боржника виконання його обов’язку частинами, якщо інше не 
встановлене договором, актами цивільного законодавства або не 
випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. Тоді 
належним визнається лише виконання в повному обсязі у формі 
однократного акта. На практиці кредитор може й не реалізувати це 
право. Тоді часткове виконання, здійснене за його згодою, буде 
вважатися належним виконанням. Про згоду кредитора прийняти 
часткове виконання можуть свідчити: пряма заява, конклюдентні дії 
(приступивши до використання частково виконаного, кредитор 
вважається тим, хто прийняв виконання, навіть якщо він заявив про 
свою відмову від нього). 

Відмова від часткового виконання має бути виражена або у 
фактичному його неприйнятті, або, якщо це неможливо (наприклад, 
коли товар уже доставлений транспортною організацією), у заяві про 
відмову. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 670 ЦК України, якщо 
продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це 
встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право 
вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або 



відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він 
оплачений – вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. 

Прийнявши виконання зобов’язання, кредитор, якщо цього вимагає 
боржник, повинен видати останньому розписку про одержання 
виконання зобов’язання частково або в повному обсязі. При цьому 
боржникові повертаються всі боргові документи, які він видав 
кредиторові, а в разі неможливості їх повернення кредитор повинен 
указати про це у своїй розписці. У разі відмови кредитора повернути 
борговий документ, видати розписку на підтвердження виконання 
зобов’язання боржник має право затримати виконання, а кредитор у 
цьому разі вважається як такий, що прострочив його прийняття. 

Наявність боргового документа в боржника підтверджує виконання 
зобов’язання. Цей факт свідчить про припинення останнього, оскільки 
сторони вчинили дії, що складали предмет виконання зобов’язання. 

Спеціальним способом виконання є внесення боргу в депозит 
нотаріуса. Відповідно до ст. 537 ЦК України боржник має право 
виконати зобов’язання внесенням належних із нього кредиторові 
грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:  

1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи в місці 
виконання зобов’язання;  

2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від 
прийняття виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;  

3) відсутності представника недієздатного кредитора. 
Нотаріус повідомляє кредитора про внесення боргу в депозит у 

порядку, установленому законом. 
 
План лекційного заняття 

1. Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. 
2. Загальна характеристика підстав (способів) припинення 

зобов’язань. 
3. Підстави та порядок припинення договору. 
4. Відповідальність за порушення зобов’язань. 

 
План семінарського заняття № 19 

1. Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. 
2. Загальна характеристика підстав (способів) припинення 

зобов’язань. 
3. Підстави та порядок припинення договору. 
4. Відповідальність за порушення зобов’язань. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Загальна характеристика підстав (способів) припинення 
зобов’язань. 

2. Підстави та порядок припинення договору. 



3. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що є місцем виконання зобов’язання про передання нерухомого 
майна? 
а) місцезнаходження цього майна. 
б) місце проживання (місцезнаходження) боржника. 
в) місце проживання (місцезнаходження) кредитора. 
г) місце проживання (місцезнаходження) боржника або 

кредитора. 
2. У який строк (термін) боржник повинен виконати свій обов’язок, 

визначений моментом пред’явлення вимоги? 
а) у десятиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо 

обов’язок негайного виконання не випливає із договору або 
актів цивільного законодавства. 

б) у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо 
обов’язок негайного виконання не випливає із договору або 
актів цивільного законодавства. 

в) у триденний строк від дня пред’явлення вимоги. 
г) негайно. 

3. У якому випадку боржник має право виконати свій обов’язок 
шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або 
цінних паперів у депозит нотаріуса? 
а) у будь-якому випадку. 
б) у разі відсутності представника у кредитора. 
в) якщо боржник виконує свій обов’язок частково. 
г) у разі відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у 

місці виконання зобов’язання. 
4. Не допускається зарахування зустрічних вимог: 

а) у разі спливу позовної давності. 
б) у разі зарахування однорідних (за змістом) вимог. 
в) у разі зарахування безспірних вимог. 
г) про стягнення неустойки. 

5. Домовленість сторін щодо заміни первинного зобов’язання, яке 
існувало між кредитором і боржником, іншим називається: 
а) цесією. 
б) суброгацією. 
в) новацією. 
г) регресом. 

 
Практичне завдання: 



Пан Паніковський звернувся до суду з позовом до пана Балаганова 
про стягнення заборгованості за договором позики, укладеним між 
сторонами 20 березня на суму 100 000 доларів США, що 
підтверджувалося розпискою про одержання коштів. Строк виконання 
зобов’язання у розписці не було вказано. 15 квітня пан Паніковський 
направив пану Балаганову письмову вимогу щодо повернення боргу, 
проте боржник у добровільному порядку повернути борг відмовився. 
Рішенням суду першої інстанції було стягнуто з Балаганова еквівалент 
100 000 доларів США з переведенням іноземної валюти в українську 
за курсом, встановленим Національним банком України на день 
ухвалення рішення. Балаганов не погодився із таким рішенням суду і 
подав апеляційну скаргу, оскільки вважав, що суд повинен був 
стягнути грошову суму еквівалентну 100 000 доларів США за курсом, 
встановленим Національним банком України станом на день платежу. 

В якій валюті має бути виконане грошове зобов’язання? Яке 
рішення має прийняти апеляційний суд? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 18. Способи забезпечення виконання зобов’язань 

Основні терміни та поняття: забезпечення виконання 
зобов’язань; неустойка; порука; гарантія; завдаток; застава; заклад; 
притримання майна боржника; заходи позитивного стимулювання. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Виконання зобов’язання – це здійснення боржником дії (або 
утримання від дії), яка є об’єктом зобов’язального правовідношення. 

Виконання зобов’язання здійснюється за загальними правилами 
або принципами виконання зобов’язань. У радянській юридичній 
науці досить глибоко досліджень питання про перелік і 
співвідношення цих принципів.  

Зобов’язання осіб, що сформульовані в договорі того чи іншого 
виду, передбачають належне і реальне їх виконання в установлений 
строк. Проте практика доводить: укладення договору ще не гарантує 
його виконання. Далеко не кожний підприємець має перевірених часом 
надійних партнерів, тому укладення договору ще не гарантує його 
виконання. Способи забезпечення стимулюють належне виконання 
договірних зобов’язань відповідно до норм чинного законодавства. Тож 
чітке усвідомлення сутності і принципів застосування конкретних 



заходів забезпечення виконання господарських зобов’язань набуває 
сьогодні особливої актуальності. 

Заходи забезпечення виконання господарських зобов’язань 
регулюються гл. 49 ЦК України, а також спеціальними актами 
законодавства, присвяченими цьому питанню, – законами України від 2 
жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ «Про заставу», від 5 червня 2003 p. № 898-
IV «Про іпотеку», а також від 18 листопада 2003 p. № 1255-IV «Про 
забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». ГК України 
містить лише загальну ст. 199, в якій відсилає до положень ЦК України 
з питань забезпечення виконання зобов’язань, а також ст. 200 щодо 
банківської гарантії. Діють також відповідні підзаконні нормативні акти 
і акти судової влади. 

Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов’язань може 
забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, 
притриманням, завдатком. При цьому неустойка й завдаток як засоби 
майнового характеру спонукають до належного виконання 
зобов’язання, тобто правомірно казати про вплив на боржника через 
загрозу застосування економічних (штрафних) санкцій у разі 
неналежного виконання ним зобов’язання, а не про повну 
забезпеченість інтересів кредитора через функцію відшкодування, 
притаманну, зокрема, заставі, поруці та гарантії. 

Договором або законом можуть бути встановлені інші види 
забезпечення виконання зобов’язання. 

У ст. 548 ЦК України встановлюється правило щодо забезпечення 
виконання основного зобов’язання, якщо це встановлено договором або 
законом. При цьому забезпеченню підлягає лише дійсне зобов’язання. З 
огляду на похідний характер заходів забезпечення від основного 
зобов’язання недійсність останнього спричиняє недійсність угоди щодо 
його забезпечення, якщо інше не встановлено ЦК України (виняток, 
зокрема, встановлено ст. 562 ЦК України щодо гарантії). В свою чергу, 
недійсність угоди щодо забезпечення виконання зобов’язання не 
спричиняє недійсність основного зобов’язання. 

Угода щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у 
письмовій формі. У разі недодержання письмової форми угода щодо 
забезпечення виконання зобов’язання є нікчемною. 

На забезпечення виконання договірних зобов’язань спрямовані 
спеціальні правові механізми. До них належать: 

– порядок укладення договору (а отже – вибір найбільш 
оптимального способу вибору найкращого для ініціатора встановлення 
договірного зв’язку виконавця чи покупця); 

– зміст господарського договору (і відповідно – той ступінь 
ґрунтовності регулювання договірного зв’язку, що відповідає інтересам 
сторін); 



– форма господарського договору (обирається з врахуванням вимог 
закону, важливості договірного зв’язку для сторін, предмета договору, 
договірної ціни, терміновості виконання тощо – сукупності факторів, 
що визначають найбільш оптимальний спосіб фіксації договірного 
зв’язку між сторонами);  

– способи забезпечення належного виконання господарських 
договорів, доцільність (а в певних випадках – необхідність), 
застосування яких пов’язане зі складністю договірних відносин. 

Наявність господарського договору, укладеного в передбаченій 
законом формі та з дотриманням вимог щодо змісту, не гарантує 
дотримання сторонами умов договору. Реальному та належному 
виконанню господарських договорів сприяють різноманітні способи 
забезпечення виконання договірних зобов’язань. Розрізняють два 
основних їх різновиди: (1) цивільно-правові (порука – статті 553-559 
ЦК України, гарантія – статті 560-569 ЦК України і ст. 200 ГК України, 
завдаток – статті 570-571 ЦК України, застава – статті 572-593 ЦК 
України, притримання – статті 594-597 ЦК України) та (2) 
господарсько-правові, до яких належать:  

– правова (в т. ч. договірна і претензійно-позовна) робота, від 
організації якої залежить якість укладеного господарського договору (в 
тому числі щодо повноти закріплення за контрагентами договірних 
зобов’язань, відповідальності за порушення цих зобов’язань) і 
виконання договором притаманних йому функцій; 

– позитивне стимулювання, тобто надання стороні, яка належним 
або поліпшеним способом виконала покладені на неї договірні 
зобов’язання, певних пільг чи додаткових матеріальних благ 
(наприклад, залишення у виконавця устаткування, що було передано 
йому замовником для виконання обумовлених договором робіт); 

– негативне стимулювання, тобто заходи відповідальності, що 
застосовуються до порушника договірних зобов’язань згідно із законом 
або договором (відшкодування збитків, сплата неустойки, оперативно-
господарські санкції). 

 
План семінарського заняття № 20 

1. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання 
зобов’язань, їх ознаки, види. 

2. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 
3. Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання. 
4. Завдаток: поняття, функції, співвідношення з авансом. 
5. Застава: поняття, види, підстави виникнення. 
6. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Застава: поняття, види, підстави виникнення. 



2. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання. 
 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що з перерахованого не є способом забезпечення виконання 
зобов’язання? 
а) притримання. 
б) аванс. 
в) гарантія. 
г) неустойка. 

2. Який вид забезпечення виконання зобов’язання може надаватися 
як боржником, так і третьою особою? 
а) застава. 
б) завдаток. 
в) порука. 
г) гарантія. 

3. Особистим способом забезпечення виконання зобов’язання є: 
а) завдаток. 
б) застава. 
в) притримання. 
г) неустойка. 

4. Речовим способом забезпечення виконання зобов’язання є: 
а) застава. 
б) неустойка. 
в) порука. 
г) гарантія. 

5. Іпотекою є застава: 
а) цінних паперів. 
б) нерухомого майна. 
в) валютних цінностей. 
г) рухомого майна. 

 
Практичне завдання: 
Іванов (продавець) і Анісімов (покупець) домовилися про купівлю- 

продаж житлового будинку. В зв’язку з цим Анісімов передав Іванову 
3000 грн. як завдаток, отримавши про це відповідну розписку. Однак 
через деякий час він відмовився від оформлення договору купівлі-
продажу, мотивуючи тим, що усі цінні речі, які він мав намір продати 
для виплати за будинок, втрачено під час пожежі, спричиненої ударом 
блискавки. Інших коштів для купівлі будинку Анісімов не має. 

Вважаючи виконання договору неможливим, Анісімов став 
вимагати від Іванова повернення, сплачених ним, 3000 грн. Коли 



Іванов йому в цьому відмовив, Анісімов звернувся до юридичної 
консультації за роз’ясненням його прав. 

Чи підлягають вимоги Анісімова задоволенню? Чи зміниться 
рішення, якщо у розписці не буде слова завдаток? Яким чином 
завдаток захищає порушені права сторін за договором? Що виділяє 
завдаток та неустойку серед інших видів забезпечення виконання 
зобов’язання? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 19. Договори про передання майна у власність 

Основні терміни та поняття: договір купівлі-продажу; 
асортимент; комплектність; якість товару; тара і упаковка; комплект; 
ціна; договір роздрібної купівлі-продажу; договір поставки; договір 
контрактації сільськогосподарської продукції; договір постачання 
енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу; договір 
міни; договір дарування; пожертва; договір ренти; договір довічного 
утримання. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на 
реалізацію продукції виробничо-технічного призначення та виробів 
народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх 
реалізацію шляхом надання відповідних послуг. 

Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), у межах якого 
здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність 
виступає як внутрішня або зовнішня торгівля. 

Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися 
суб’єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне 
постачання й збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; 
роздрібна торгівля й громадське харчування; продаж і передача в 
оренду засобів виробництва; комерційне посередництво в здійсненні 
торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність із забезпечення 
реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. 

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується 
господарськими договорами поставки, контрактації 
сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, 
оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими договорами. 



Відносини поставки регулюються досить великим масивом 
нормативно-правових актів, що зумовлене неабиякою популярністю 
цього виду договору в підприємницькій діяльності. 

Визначення договору купівлі-продажу, його форма, сторони, 
предмет, зміст договору, правові наслідки порушення умов договору 
дані у схемах до теми, тому студентам необхідно уважно проглянути 
їх. ЦК України виділяє такі види договорів купівлі-продажу: 
звичайний, договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі, поставки, 
контрактації сільськогосподарської продукції, постачання 
енергетичними та іншими ресурсами тощо. 

Важливим є питання про момент переходу майна у власність 
покупця. Продавець зобов’язаний передати товар у строк, 
установлений у договорі, а якщо такий строк не встановлений – 
відповідно до ст. 530 ЦК. Якщо з договору не випливає обов’язок 
продавця доставити товар або передати його в місцезнаходження, 
обов’язок продавця вважається виконаним у момент здачі товару 
перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві. 

Продавець зобов’язаний попередити покупця про права третіх осіб 
на товар. У разі невиконання цієї вимоги покупець має право вимагати 
зниження ціни або розірвання договору, якщо він не знав і не міг 
знати про права третіх осіб на товар. Основними нормативними 
актами, що регулюють договір купівлі-продажу, є: Закони України 
«Про захист прав споживачів», «Про товарну біржу», «Про цінні 
папери та фондову біржу», «Про приватизацію державного майна», 
«Про зовнішньоекономічну діяльність», Постанови КМ України «Про 
порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного 
обслуговування населення» від 08.02.1995 р., «Правила продажу 
продовольчих товарів» від 28.12.1994 р., «Правила торгівлі 
непродовольчими товарами» від 13.03.1995 р. та ін. 

Договором роздрібної торгівлі є договір, за яким продавець, який 
здійснює підприємницьку діяльність із продажу товару, 
зобов’язується передати покупцеві товар, що зазвичай призначається 
для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного 
з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язаний прийняти 
товар і оплатити його. 

Цей договір є публічним. Продавець зобов’язаний надати 
покупцеві всю необхідну й достовірну інформацію про товар, при 
порушенні цього обов’язку продавець несе відповідальність, 
передбачену Законом України «Про захист прав споживачів». 
Сторони можуть укласти договір з умовою про прийняття покупцем 
товару в строк, установлений договором, і протягом цього строку 
товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві. Якщо 
покупець не з’явився в строк за товаром або не вчинив інших дій для 
прийняття товару, то вважається, що покупець відмовився від товару. 



Витрати продавця у зв’язку із забезпеченням передання товару 
включаються в його ціну, якщо інше не встановлене договором або 
актами цивільного законодавства. Договір може бути укладений і на 
підставі ознайомлення покупця із зразком товару, у такому разі він 
вважається виконаним із моменту передання товару в місці, 
установленому в договорі. 

Нині з’явилися більш сучасні способи продажу товарів, наприклад 
з використанням автоматів. Такий договір вважається укладеним із 
моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. 
Сторони можуть домовитися про доставку товару покупцеві. Якщо 
строк доставки договором не обумовлений, то товар повинен бути 
доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця. У 
роздрібній торгівлі використовується також продаж товару у 
розстрочку. Це питання регулюється Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.07.1998 р. № 997, якою затверджені Правила торгівлі в 
розстрочку, що встановлюють порядок продажу резидентами і 
нерезидентами непродовольчих товарів фізичним особам. Студентам 
необхідно ознайомитися з указаною постановою. 

Студенти повинні звернути увагу на те, що до договору поставки 
застосовуються положення договору купівлі-продажу, тому істотними 
умовами договору є: предмет договору, ціна, кількість продукції, що 
постачається, асортимент, якість, строки поставки, порядок 
розрахунків тощо. Договір поставки відрізняється від договору 
купівлі-продажу: 

– правовим статусом постачальника; 
– метою придбання товару; 
– моментом укладення договору та його виконання; 
– поставкою неоднорідного товару оптом; 
– укладенням договору на тривалий строк. 
Термін поставки визначається в договорі й може бути визначений 

по-різному, наприклад, шляхом вказівки конкретної дати (день чи 
місяць), періодів поставки протягом терміну дії договору. Необхідно 
виділити поставку товарів для державних потреб. Державний контракт 
укладається замовником від імені держави, а Кабінет Міністрів є 
гарантом виконання умов контракту. Держзамовлення формується КМ 
України, міністерствами, відомствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади. Загальні правові та економічні засади 
формування, розміщення й виконання таких замовлень здійснюються 
на підставі Закону України «Про поставки продукції для державних 
потреб». При неналежному виконанні або невиконанні такого 
контракту з винної сторони стягуються передбачені контрактом 
неустойка, а також збитки. 

За порушення умов договору сторони несуть відповідальність, 
передбачену договором або законом. Визначення договору 



контрактації сільськогосподарської продукції, його форма, сторони 
дані в схемах до теми. До цього договору застосовуються загальні 
положення про договір купівлі-продажу та положення про договір 
поставки, якщо інше не передбачене договором або законом. 
Ураховуючи ризиковий характер договору, законодавець передбачив, 
що в разі невиконання зобов’язань за договором виробник 
звільняється від відповідальності, якщо доведе відсутність своєї вини. 
Визначення договору постачання енергетичними та іншими 
ресурсами, форма, сторони дані в схемах до теми. Необхідно звернути 
увагу на відповідальність електропостачальника. 

Стаття 714 ЦК України регулює не тільки постачання 
електроенергії, а й постачання води, тепла. Ці питання регулюються 
Законами України «Про енергозбереження», «Про захист прав 
споживачів», постановою КМ України від 26.07.1999 р. № 1357, якою 
затверджено Правила надання населенню послуг із водо-, 
теплопостачання та водовідведення, а також Типовий договір. 

Необхідно дати визначення договору міни (бартеру), 
охарактеризувати його форму, сторони та предмет. До цього договору 
застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу. Для 
договору міни діє спеціальне правило, яке визначає момент переходу 
права власності на товари, що обмінюються. 

За договором міни право власності переходить до сторін одночасно 
після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, 
якщо інше не встановлене договором або законом. Різновидом 
договору міни є договір бартеру. Його регулювання здійснюється 
Законом України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) 
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. 
Відповідно до цього закону в договорі повинні вказуватися загальна 
вартість товарів, що імпортуються, загальна вартість товарів (робіт), 
що експортуються за цим договором, з обов’язковим відображенням в 
іноземній валюті. 

Не допускається рух коштів за таким договором, що означає 
неможливість доплати грошовими коштами. Закон передбачає строки 
проведення товарообмінних операцій (ст. 2 закону). Так, товари, що 
імпортуються, підлягають завезенню на митну територію України в 
строки, зазначені в договорі, але не пізніше 90 кал. днів з дати 
митного оформлення товарів, товари, що експортуються, – 60 кал. 
днів із дати оформлення вивізної вантажної митної декларації. 
Перевищення вказаних строків допускається за наявності в суб’єктів 
разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством 
економіки України в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України. За порушення вказаних строків передбачається 
відповідальність сторін договору (ст. 4 закону).  



Згідно зі ст. 293 ГК України за договором міни (бартеру) кожна із 
сторін зобов’язується передати другій стороні у власність, повне 
господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін 
на інший товар. Подібне визначення містить і ст. 715 ЦК України. 

Загальне визначення бартеру міститься і в п. 14.1.10 ст. 14 
Податкового кодексу України, відповідно до якого бартерною 
(товарообмінною) є господарська операція, яка передбачає проведення 
розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках 
одного договору. 

Договір бартеру є різновидом договору міни, і на сьогодні ці 
правові інститути ототожнюються. Договори міни залишаються одним 
із найпопулярніших видів господарських договорів, щоправда, 
зважаючи на те, що товарообмінні операції створюють реальну 
можливість для товаровиробника заощаджувати на податкових 
платежах, зменшуючи тим самим надходження коштів до бюджету, 
держава активно вживає заходів щодо скорочення товарообмінних 
(бартерних) операцій у господарському обороті. 

Згідно зі ст. 717 ЦК України, за договором дарування одна сторона 
(дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому 
другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у 
власність. 

Згідно зі ст. 1029 ЦК України, за договором управління майном 
одна сторона (установник управління) передає другій стороні 
(управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона 
зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим 
майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи 
(вигодонабувача). 

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті договір управління майном може 
засвідчувати виникнення в управителя специфічного права довірчої 
власності на отримане в управління майно. Тому, власне, цей договір 
розглядається як різновид договорів про передачу майна у власність. 

 
План лекційного заняття 

1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 
2. Договір дарування: поняття, ознаки, види, сфера застосування. 
3. Договір ренти. 
4. Договір довічного утримання. 

 
План семінарського заняття № 21 

1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види 
(договір роздрібної-купівлі продажу; договір поставки; договір 
контрактації с.-г. продукції; договір енергопостачання; договір 
міни). 

2. Договір дарування: поняття, ознаки, види, сфера застосування. 



3. Договір ренти. 
4. Договір довічного утримання. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір роздрібної-купівлі продажу. 
2. Права споживача та їх захист. 
3. Договір дарування: поняття, ознаки, види, сфера застосування. 
4. Договір ренти. 
5. Договір довічного утримання. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Договір купівлі-продажу – це договір про: 
а) відплатну передачу майна у власність. 
б) відплатну передачу майна у користування. 
в) здійснення юридичних або фактичних дій. 
г) безвідплатну передачу майна у власність. 

2. Договір купівлі-продажу є договором: 
а) публічним. 
б) консенсуальним. 
в) організаційним. 
г) установчим. 

3. Істотними умовами договору купівлі-продажу є умови про: 
а) предмет, ціну та строк. 
б) місце і спосіб виконання. 
в) предмет та ціну. 
г) предмет та строк. 

4. Предметом договору купівлі-продажу не може бути: 
а) товар, який є у продавця на момент укладення договору або 

буде створений продавцем у майбутньому. 
б) право вимоги, якщо вимога має особистий характер. 
в) майнове право. 
г) цінний папір. 

5. Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та 
інших випадків встановлених законом, належить: 
а) продавцю товару. 
б) володільцеві товару. 
в) власникові товару. 
г) покупцю товару. 

 
Практичне завдання: 



Тимощук продав Зубову телевізор за 7000 грн. Покупець заплатив 
лише 2000 грн, а решту обіцяв сплатити через 3 дні. До остаточного 
розрахунку телевізор залишався у продавця. 

Зубов не приходив за телевізором і не приносив грошей протягом 
двох тижнів. Тоді Тимощук продав телевізор Тимченку. Після цього 
з’явився Зубов і пояснив, що хворів і вчасно прийти не зміг. 

Тимощук не відмовлявся повернути Зубову сплачені останнім 2000 
грн. Однак Зубов вважав, що 2000 грн було залишено ним як завдаток, 
і тому вимагав, щоб Тимощук повернув йому подвійну суму завдатку, 
тобто 4000 грн, і крім того, реально виконав укладений між ними 
договір купівлі- продажу. Оскільки Тимощук відмовився 
задовольнити вимоги, Зубов звернувся в суд з позовом до Тимощука з 
вимогою повернути йому 4000 грн і до Тимченко – з вимогою 
повернути йому телевізор. 

Чи обґрунтовані вимоги Зубова? Як слід вирішити спір? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 20. Договори на передання майна у користування 

Основні терміни та поняття: договір найму (оренди); піднайм; 
договір прокату; договір найму (оренди) земельної ділянки; договір 
найму будівлі або іншої капітальної споруди; договір найму (оренди) 
транспортного засобу; договір лізингу; договір позички. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Визначення договору найму (оренди), форма, сторони, предмет 
договору, строк оренди, права та обов’язки сторін, підстави 
припинення договору дані у схемах до теми. Студентам потрібно 
уважно розглянути вказані схеми. 

Необхідно звернути увагу на те, що: 
1) наймач отримує майно не у власність, а лише в тимчасове 

користування; 
2) оскільки майно підлягає поверненню, предметом договору 

можуть бути: 
– річ, що визначена індивідуальними ознаками й зберігає свій 

первісний вигляд при неодноразовому використанні, тобто 
неспоживна річ; 

– майнові права, наприклад земельні паї; 
– підприємство як єдиний майновий комплекс. 



Особливості оренди окремих видів майна можуть установлюватися 
Законами України «Про оренду державного та комунального майна», 
«Про оренду землі», «Про господарську діяльність у Збройних Силах 
України», Водним кодексом тощо. Студенти повинні звернути увагу 
на особливості оренди державного майна, це питання регулюється 
Законом України «Про оренду державного і комунального майна». 

Відповідно до вимог цього закону орендодавцем можуть бути : 
– Фонд державного майна України та його регіональні відділення 

й представництва – щодо цілісних майнових комплексів підприємств, 
їхніх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що 
не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у 
процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, 
крім майна, що належить до майнового комплексу Національної 
академії наук України; 

– органи, уповноважені Верховною Радою АР Крим та органами 
місцевого самоврядування управляти майном, – щодо майна, яке 
належить АР Крим або перебуває в комунальній власності; 

– державні та комунальні підприємства – щодо окремого 
індивідуально визначеного майна та нерухомого майна площею до 
200 кв. м, а з дозволу органів, зазначених вище, – також щодо 
структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та 
нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв. м. 

Істотними умовами договору оренди є предмет договору, строк 
оренди, плата за оренду та інші умови, визначені сторонами в 
договорі. Плата за оренду встановлюється сторонами в договорі, а 
якщо це не визначено, то вона визначається з урахуванням споживчої 
якості речі та інших обставин, що мають істотне значення. Форма 
плати – грошова або натуральна. 

Плата за оренду державного майна встановлюється відповідно до 
постанови КМ України від 04.10.1995 р. № 786, якою затверджена 
Методика розрахунку й порядок використання плати за оренду 
державного майна. Плата за оренду вноситься щомісячно, якщо інше 
не встановлене договором. Наймач звільняється від плати, якщо майно 
не використовувалося ним за обставинами, за які він не відповідає. 

Договір оренди – строковий договір, навіть якщо він укладений без 
зазначення строку. Якщо строк не вказаний, договір вважається 
укладеним на невизначений строк. Договір оренди державного майна 
не може укладатися на невизначений строк. Під час укладення 
договору на невизначений строк кожна зі сторін має право 
відмовитися від договору, попередивши іншу сторону про це 
письмово за один місяць, у разі найму нерухомого майна – за три 
місяці, якщо інше не встановлене договором. Якщо наймач продовжує 
користуватися майном після закінчення строку договору, то за 



відсутності заперечень орендодавця договір вважається продовженим 
на строк, який раніше був установлений договором. 

Річ, передана в найм, може бути застрахована (ст. 771 ЦК). Ризик 
випадкового знищення або пошкодження майна несе наймач, який 
затримав повернення речі наймодавцеві (ст. 772 ЦК). Право власності 
на плоди, продукцію та доходи, одержані наймачем унаслідок 
користування річчю, належать наймачу (ст. 775 ЦК). 

Капітальний ремонт речі повинен проводитися за рахунок 
наймодавця, якщо інше не встановлене договором або законом 
(ст. 776 ЦК). Якщо наймодавець не проводить капітального ремонту, 
наймач має право:  

1) відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок 
плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості 
ремонту;  

2) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. 
Наймач має переважне право на укладення договору на новий 

строк перед іншими особами. Наймач може поліпшити річ лише за 
згодою наймодавця (ст. 778 ЦК). У цьому разі після закінчення строку 
договору наймач має право вилучити поліпшення, якщо це можливо 
без пошкодження речі, або вимагати відшкодування вартості робіт, 
якщо поліпшення неможливо відокремити. Якщо внаслідок 
поліпшення створена нова річ, то наймач стає її співвласником, його 
частка відповідає вартості його витрат на поліпшення. Якщо наймач 
без згоди наймодавця зробив поліпшення, то він може вилучити їх, 
якщо це можливо, без пошкодження речі, а якщо неможливо, то він не 
має права на відшкодування витрат на поліпшення речі. Наймодавець 
має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Шкода, 
завдана третім особам у зв’язку з користуванням річчю, 
відшкодовується наймачем. 

Прокат – це договір, за яким наймодавець, який здійснює 
підприємницьку діяльність, передає або зобов’язується передати 
рухому річ наймачеві в користування за плату на певний строк. Цей 
договір є різновидом договору найму й за своєю правовою природою є 
договором приєднання. Це публічний договір, умови договору не 
повинні погіршувати становище наймача. Предметом договору є 
рухомі речі, призначені для задоволення побутових потреб. 

Плата за прокат установлюється за тарифами наймодавця і є 
однаковою для всіх наймачів. Особливості договору прокату:  

1) наймач має право відмовитися від договору в будь-який час;  
2) наймач не має права на укладення договору піднайму й 

переважного права на купівлю речі в разі її продажу;  
3) на наймача не можна покладати проведення капітального та 

поточного ремонту. 



Предметом договору транспортного засобу можуть бути повітряні, 
морські, річкові, наземні самохідні засоби тощо. Якщо транспортний 
засіб передається в найм разом з екіпажем, то такий договір 
називається договором фрахтування. За таким договором експлуатація 
його проводиться екіпажем, який не припиняє трудових відносин із 
наймодавцем. Правове регулювання такого договору здійснюється 
ст. 798 – 805 ЦК та окремими законодавчими актами. 

Форма договору письмова, а якщо учасником договору є фізична 
особа, то нотаріально посвідчена. Наймач самостійно здійснює 
використання транспортного засобу, від свого імені укладає договори 
перевезення та інші договори. Він повинен підтримувати 
транспортний засіб у належному стані, відшкодовувати збитки в разі 
пошкодження цього засобу. Умова страхування транспортного засобу 
наймодавцем є обов’язковою. Законом можуть установлюватися інші 
особливості договору найму транспортного засобу з екіпажем 
(наприклад оренди повітряних та морських суден). 

Предметом лізингу може бути неспоживна річ, визначена 
індивідуальними ознаками, віднесена законодавством до основних 
фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші 
природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їхні 
структурні підрозділи. Майно, що перебуває в державній або 
комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в 
користування та (або) у володіння, може бути передане в лізинг за 
згодою відповідного органу. 

Ризик випадкового знищення або пошкодження предмета лізингу 
несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлене договором або 
законом. Правове регулювання цього договору здійснюється ЦК 
України та Законом України «Про фінансовий лізинг» у редакції від 
11.12.2003 р. 

Основним обов’язком лізингоодержувача є своєчасна сплата 
лізингових платежів, які включають: 

– суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості 
об’єкта лізингу, що амортизується за строк, упродовж якого вноситься 
лізинговий платіж; 

– суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений 
ним кредит, для придбання майна за договором лізингу; 

– платіж як винагороду лізингодавцю за отримане в лізинг майно; 
– відшкодування страхових платежів, якщо об’єкт лізингу 

застрахований лізингодавцем; 
– інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу. 
 
План лекційного заняття 

1. Загальна характеристика договору найму (оренди). 
2. Окремі види договору найму (оренди). 



3. Договір позички. 
 
План семінарського заняття № 22 

1. Загальна характеристика договору найму (оренди). 
2. Договір прокату. 
3. Договір найму (оренди) земельної ділянки. 
4. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 
5. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 
6. Договір лізингу та його види. 
7. Договір позички. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір найму (оренди) земельної ділянки. 
2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 
3. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 
4. Договір лізингу та його види. 
5. Договір позички. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Предметом договору найму (оренди) може бути річ: 
а) індивідульно-визначена і визначена родовими ознаками, 

споживна і неспоживна. 
б) індивідуально-визначена та неспоживна. 
в) визначена родовими ознаками та споживна. 
г) визначена родовими ознаками та неспоживна. 

2. Наймодавцем за договором найму (оренди) можуть виступати: 
а) фізична чи юридична особа, що має титул власника. 
б) особа, якій належать майнові права, що передаються у найм. 
в) особа, яка уповноважена законом або договором на укладення 

договору найму певного майна. 
г) будь-яка особа, зазначена в п. а) – в). 

3. Наймачами за договором найму (оренди) можуть бути: 
а) органи державної влади. 
б) фізичні та юридичні особи. 
в) органи місцевого самоврядування. 
г) повнолітні дієздатні фізичні особи. 

4. Якщо строк найму не встановлений, договір вважається укладений 
на: 
а) невизначений строк. 
б) один рік. 
в) три роки. 
г) п’ять років. 



5. Кожна зі сторін договору найму нерухомого майна, укладеного на 
невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який 
час, письмово попередивши про це другу сторону: 
а) за один місяць. 
б) за два місяці. 
в) за три місяці. 
г) за п’ять місяців. 

 
Практичне завдання: 
Потапенко взяв у прокат у ТОВ «Музичний світ» піаніно строком 

на один рік. У зв’язку з від’їздом у тримісячне відрядження Потапенко 
передав піаніно в тимчасове користування своєму сусідові Шведу з 
умовою, що той буде користуватися інструментом протягом 
перебування Потапенка у відрядженні та сплатить останньому за 
користування суму, що дорівнює сумі плати за прокат, яку має 
сплатити Потапенко за той же строк. Швед поставив піаніно біля 
батареї центрального опалення, і незабаром в інструменті виникли дві 
тріщини. Після закінчення строку договору Потапенко повернув 
піаніно наймодавцеві, але інструмент не прийняли і запропонували 
Потапенку відремонтувати його. Потапенко відмовився виконати цю 
вимогу, оскільки у псуванні піаніно винен Швед, а не він. 

Назвіть наслідки погіршення речі, переданої у найм. Яки ви знаєте 
особливості дговору прокату? Вирішіть справу. 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 21. Договір найму (оренди) житла 

Основні терміни та поняття: договору найму (оренди) житла; 
договір оренди жита з викупом; наймач; наймодавець; житловий 
фонд; договір піднайму житла. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

 
План семінарського заняття № 23 

1. Поняття договору найму (оренди) житла та його види. Поняття 
комерційного найму. 

2. Сторони договору найму (оренди) житла, їх права та обов’язки. 
3. Договір піднайму житла. Заміна наймача у договорі. 
4. Підстави та правові наслідки розірвання договору. 



5. Договір оренди жита з викупом. 
 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Підстави та правові наслідки розірвання договору. 
2. Договір оренди жита з викупом. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Договір найму житла може бути договором: 
а) реальним, одностороннім, безвідплатним. 
б) реальним або консенсуальним, взаємним, відплатним. 
в) консенсуальним, взаємним, відплатним. 
г) консенсуальним, одностороннім, безвідплатним. 

2. Якщо за договором найму житла наймодавець передає наймачеві 
житло для проживання у ньому на певний строк за плату, то такий 
договір є: 
а) консенсуальним та відплатним. 
б) публічним та взаємним. 
в) реальним та відплатним. 
г) взаємним та безвідплатним. 

3. Істотними умовами договору найму житла є: 
а) предмет та строк. 
б) сторони та ціна. 
в) ціна та строк. 
г) предмет, ціна та строк. 

4. Договір найму житла строком до 1 року укладається у формі: 
а) письмовій нотаріально посвідченій. 
б) простій письмовій. 
в) письмовій та підлягає реєстрації. 
г) письмовій або усній. 

5. Об’єктом договору найму житла може бути помешкання, придатне 
для постійного проживання, а саме. 
а) каюта на пасажирському судні. 
б) готельний номер будь-якого готелю. 
в) квартира або її частина, житловий будинок або його частина. 
г) купе в вагоні потягу, який постійно стоїть на запасних коліях 

станції. 
 
Практичне завдання: 
Бондарчук і Федорець уклали 01.01.2012 року договір найму житла 

строком на один рік. Свого часу Бондарчук не попередив наймача про 
відмову від укладання договору на новий строк, а Федорець 



01.01.2013 року не звільнив помешкання. Бондарчук 01.03.2013 року 
продав це житло своєму приятелю Нестерову, який 01.06.2013 року 
подав позов до суду про розірвання договору найму і виселення 
Федорця на підставі невнесення наймачем плати за житло з 01.01.2013 
року. Федорець пред’явив зустрічні вимоги про переведення на нього 
прав та обов’язків покупця згідно ст. 822 ЦК України. 

Яке рішення повинен винести суд? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 22. Договори про виконання робіт 

Основні терміни та поняття: договір підряду; замовник; 
підрядник; генеральний підрядник; субпідрядник; договір побутового 
підряду; договір будівельного підряду; договір підряду на проектні та 
пошукові роботи; договір підряду на виконання науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Слід проаналізувати визначення договору підряду, його форму, 
сторони, предмет договору, істотні умови, права та обов’язки сторін, 
відповідальність сторін за договором. 

Студентам необхідно звернути увагу на те, що договір підряду має 
певні спільні риси з трудовим договором і має такі відмінності від 
нього: 

1) предметом договору підряду є кінцевий результат роботи, а 
трудового договору – факт трудової діяльності; 

2) робота за договором підряду виконується на власний ризик, за 
трудовим договором працівник не несе відповідальності у разі 
знищення чи псування предмета його праці; 

3) сторонами в першому випадку є юридичні й фізичні особи, а 
трудовий договір укладається лише з фізичною особою. 

Від договору купівлі-продажу договір підряду відрізняється: 
1) предметом договору: у договорі купівлі-продажу є 

індивідуально визначені речі; 
2) моментом укладання й виконання договору: ці моменти, як 

правило, збігаються в договорі купівлі-продажу, а в договорі підряду – 
ні. 

Відносини, що виникають із цього договору, регулюються Законом 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», гл. 61, 62 



ЦК України, іншими нормативними актами. Істотними умовами 
договору є предмет, ціна й термін виконання роботи. Предметом є 
індивідуалізований результат праці підрядника. У договорі повинні 
бути чітко визначені вимоги до його предмета. 

Ціна – це грошова сума, належна підряднику за виконання роботи. 
Якщо в договорі не встановлено ціну роботи або ії способи, ціна 
встановлюється за рішенням суду на основі цін, що зазвичай 
застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат 
сторін (ст. 843 ЦК). Ціна включає і відшкодування витрат підрядника 
та плату за виконану роботу. Ціна в договорі може визначатися й у 
кошторисі, який містить постатейний перелік витрат щодо виконання 
робіт; він є невід’ємною частиною договору. Кошторис може бути 
твердим і приблизним. Зміни до твердого кошторису можуть 
вноситися дише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого 
кошторису всі пов’язані із цим витрати несе підрядник, якщо інше не 
встановлене законом або договором. Підрядник не має права вимагати 
збільшення твердого кошторису. А замовник – його зменшення. 
Тільки в разі істотного зростання вартості матеріалів після укладення 
договору підрядник вправі вимагати збільшення, і якщо замовник на 
це не погоджується, то вимагати розірвання договору. Приблизний 
кошторис складається в тому разі, якщо заздалегідь неможливо 
визначити перелік робіт, що потребуються. У міру виконання робіт 
приблизний кошторис уточнюється й розрахунки проводяться за 
фактично проведеними підрядником витратами, але якщо немає 
значного перевищення приблизного кошторису. Можливість 
збільшення ціни припускається лише в разі виникнення необхідності в 
проведенні додаткових робіт, не передбачених приблизним 
кошторисом. 

Строки виконання роботи або її окремих етапів установлюються в 
договорі, а якщо строки в договорі не встановлені, то замовник вправі 
вимагати виконання робіт у розумні строки, відповідно до суті 
зобов’язання, характеру та обсягів роботи, звичаїв ділового обороту 
(ст. 846 ЦК). Строки можуть бути початковими, проміжними й 
кінцевими. Це сприяє ритмічному ходу робіт і своєчасному їх 
завершенню, а також дозволяє замовнику перевіряти хід робіт і 
вживати заходів при їх неналежному виконанні. Строки можуть бути 
змінені у випадках, передбачених законом, наприклад, ст. 651 ЦК 
допускає зміну договору при його істотному порушенні іншою 
стороною. 

Важливе значення мають наслідки порушення умов договору 
замовником і підрядником. Студенти повинні уважно вивчити це 
питання. 

Правові наслідки порушення умов договору замовником: 



1. Підрядник має право відмовитися від договору підряду з 
відшкодуванням йому збитків, якщо замовник, незважаючи на 
своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не 
змінить недоброякісний або непридатний матеріал, не замінить 
вказівок про спосіб виконання роботи, не усуне інших обставин, що 
загрожують якості або придатності результату роботи (ст. 848 ЦК). 

2. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу 
зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або речі, 
що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання роботи 
(ст. 851 ЦК). 

3. Підрядник має право при несплаті встановленої ціни або іншої 
суми, належної йому, притримати результат роботи, а також 
устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно 
замовника, що є в підрядника (ст. 856 ЦК). 

4. Якщо замовник ухиляється від прийняття виконаної роботи, 
підрядник після дворазового попередження має право продати 
результати роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних 
йому платежів, внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника, якщо 
інше не встановлене договором. 

Правові наслідки порушення умов договору підрядником: 
1. Замовник має право відмовитися від договору підряду та 

вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не 
розпочав роботу або виконує її так повільно, що закінчити її в строк 
стає явно неможливим; установити строк для усунення недоліків, 
якщо буде очевидним, що робота не буде виконана належним чином і 
також вимагати розірвання договору й відшкодування збитків при 
невиконанні його вимог (це право замовника, а не обов’язок) (ст. 849 
ЦК). 

2. Замовник має право в будь-який час до закінчення робіт 
відмовитися від договору, виплативши підрядникові плату за 
виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки (п. 4 ст. 849 
ЦК). 

3. Якщо підрядник відступив від умов договору, що погіршило 
роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за 
своїм вибором вимагати безоплатного виправлення недоліків у 
розумний строк або виправити їх за власний рахунок із правом 
відшкодування витрат або відповідного зменшення плати за роботу, 
якщо інше не встановлене договором (ст. 852 ЦК). Якщо в роботі є 
істотні відступи від умов договору або інші істотні недоліки, то 
замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування 
збитків. 

4. Якщо робота виконана підрядником із відступами від умов 
договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять 
її непридатною для використання, то замовник має право вимагати: 



а) безоплатного усунення недоліків; 
б) пропорційного зменшення ціни роботи; 
в) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо 

право замовника усувати їх не встановлене договором. 
Підрядник має право замість усунення недоліків безоплатно 

виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, 
завданих простроченням виконання. Якщо недоліки є такими, що не 
можуть бути усунені, то замовник має право відмовитися від договору 
й вимагати відшкодування збитків. 

Замовник зобов’язаний оглянути виконану роботу, у разі виявлення 
допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків 
негайно заявити про них підрядникові, інакше він втрачає право в 
подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або 
недоліки у виконаній роботі. 

Якщо робота прийнята без перевірки, то замовник позбавляється 
права посилатися на недоліки в роботі (явні недоліки). При виявленні 
після прийняття роботи «прихованих» недоліків замовник 
зобов’язаний негайно повідомити про це підрядника. У разі спору 
через це на вимогу будь-якої сторони може бути призначена 
експертиза. Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім 
випадків, коли вина його в цьому не встановлена. Якщо експертиза 
призначена на вимогу обох сторін, витрати поділяються між 
сторонами порівну. 

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 
матеріалу до настання строку здачі підрядником роботи несе сторона, 
яка надала матеріали, а після настання цього строку – сторона, яка 
пропустила строк, якщо інше не встановлене договором. 

До вимог щодо неналежної якості роботи за договором підряду 
застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд – 
три роки від дня прийняття роботи замовником. 

Якщо відповідно до договору робота приймається частинами, 
перебіг строку позовної давності починається від дня прийняття 
роботи в цілому. 

Студенти повинні звернути увагу на особливості побутового та 
будівельного підряду. Ці особливості показано в схемах до теми.  

 

План лекційного заняття 

1. Поняття та види договорів про виконання робіт. 
2. Загальна характеристика договору підряду, порядок його 

укладення, зміни та припинення. 
3. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 
4. Правове становище замовника, підрядника й субпідрядника. 

Передавання результату робіт. 



 
План лекційного заняття 

1. Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна 
характеристика договору підряду. 

2. Сторони договору, їх права та обов’язки. 
 
План семінарського заняття № 24 

1. Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна 
характеристика договору підряду. 

2. Договір побутового підряду. 
3. Договір будівельного підряду. 
4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 
5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір будівельного підряду. 
2. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 
3. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Договір підряду є договором: 
а) реальним, взаємним, відплатним. 
б) консенсуальним, взаємним, відплатним. 
в) публічним, взаємним, відплатним. 
г) приєднання, одностороннім, відплатним. 

2. Чи мають право замовник і субпідрядник пред’являти один 
одному вимоги, пов’язані з порушенням договорів, укладених 
кожним з них з генеральним підрядником? 
а) мають право, якщо інше не встановлено договором або 

законом. 
б) мають право, якщо їх завдані збитки. 
в) мають право в будь-якому випадку. 
г) не мають права, якщо інше не встановлено договором або 

законом. 
3. Підрядник має право залучити до виконання роботи інших осіб 

(субпідрядників), якщо: 
а) інше не встановлено договором. 
б) він не може самостійно забезпечити виконання роботи в строк, 

встановлений договором. 



в) він не може самостійно виконати роботу, передбачену в до-
говорі. 

г) із закону або договору не випливає обов’язок підрядника 
виконати передбачену в договорі роботу особисто. 

4. Яка сторона за договором підряду несе відповідальність за не- 
схоронність майна, переданого замовником підряднику? 
а) підрядник, якщо його відповідальність передбачена 

договором. 
б) підрядник, в силу закону. 
в) замовник як власник матеріалу. 
г) замовник і підрядник солідарно. 

5. Якщо в договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи 
її визначення, виконання договору повинно бути оплачено по ціні: 
а) встановленій за домовленістю сторін. 
б) призначеній підрядником. 
в) призначеній замовником роботи. 
г) що звичайно застосовується за аналогічні роботи з 

урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. 
 
Практичне завдання: 
Маковецький домовився зі своїм сусідом – радіотехніком Івановим, 

що той у вільний від роботи час збере для нього магнітофон. 
Придбання необхідних матеріалів Іванов взяв на себе. Було вирішено, 
що Маковецький сплатить Іванову 500 грн. Розпочавши роботу, 
Іванов не зміг самостійно розробити нову схему магнітофону, у 
зв’язку з чим домовився з інженером Бесєдіним про розробку такої 
схеми за 150 грн, передавши йому завдаток у сумі 50 грн. Крім того, 
деякі деталі Іванов не зміг придбати і виготовив їх сам. Іванов заявив 
Маковецькому, що останній повинен тепер сплатити не 500, а 800 грн. 
Маковецький ж відповів, що уклавши договір, Іванов взявся 
виконувати роботу на свій ризик, тому додаткові витрати мають бути 
віднесені на його рахунок. Іванов же стверджував, що обумовлена 
ними сума при укладанні договору була лише приблизною і, якщо 
Маковецький не може сплатити її, договір має бути розірвано, а 
Маковецький повинен йому відшкодувати понесені витрати в сумі 250 
грн (50 грн – завдаток і 200 грн – за деталі). 

Як слід вирішити справу? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 



Тема 23. Загальна характеристика договорів про надання послуг 

Основні терміни та поняття: договір про надання послуг. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

У статті 177 ЦК серед видів об’єктів виділені послуги як 
самостійний об’єкт цивільних правовідносин. Велику групу серед 
підприємницьких договорів становлять договори про надання послуг. 
Головна особливість цієї групи договорів, на відміну від договорів про 
виконання робіт, полягає в тому, що надання послуги невіддільне від 
діяльності особи – послугонадавача. Корисний ефект такої діяльності 
не виступає у вигляді певного осяжного матеріального результату, як 
це має місце у підрядних договорах, а полягає в самому процесі 
надання послуги. У ЦК УРСР 1963 р. містилися лише положення про 
окремі види договірних зобов’язань щодо надання послуг (доручення, 
комісії, схову, перевезення тощо). Краще в цьому плані виглядає 
новий ЦК, у гл. 63 якого містяться загальні положення про договори 
послуг, які можуть застосовуватись до всіх договорів про надання 
послуг, якщо це не суперечить суті зобов’язання. 

Зобов’язання про надання послуг – це важлива група договірних 
зобов’язань, до яких належать перевезення, транспортне 
експедирування, доручення, страхування, комісія, туристичне 
обслуговування, зберігання, інформаційні послуги, позика, кредит, 
банківський рахунок, банківський вклад, управління майном, оплатне 
надання інших послуг, тощо. 

Загальним для всіх договірних зобов’язань з надання послуг є те, 
що об’єктом їх є послуги нематеріального характеру. У цьому полягає 
основна відмінність їх від договорів підряду, де об’єктом є результат 
діяльності виконавця, тобто матеріальний об’єкт [8]. 

Нормативну основу регулювання договірних підприємницьких 
відносин із надання послуг складають положення, що містяться у 
главах 63-74 ЦК, главах 31, 32, 35 ГК, законах України «Про 
аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.; «Про оцінку майна, 
майнових прав та оціночну діяльність» від 27 липня 2001 р.; «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг» від 21 червня 2001 р.; транспортних статутах і кодексах та 
численних інших нормативно-правових актах. 

У частині 1 ст. 901 ЦК дається таке загальне визначення договору 
про надання послуг: одна сторона (виконавець) зобов’язується за 
завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка 
споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної 
діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену 
послугу, якщо інше не встановлено договором. 



До підприємницьких договорів про надання юридичних і 
фактичних послуг належать транспортні договори (перевезення 
вантажу, буксирування, транспортного експедирування, експлуатації 
під’їзних колій тощо), доручення, комісії, консигнації, зберігання, 
факторингу, страхування, банківської гарантії, на розрахунково-
касове обслуговування тощо. У деяких із зазначених договорів 
можуть міститися, крім надання послуг, елементи інших договорів 
(поставки, підряду, майнового найму тощо), тому такі договори 
розглядаються як змішані. 

Сторонами договору про надання послуг виступають замовник та 
виконавець. У підприємницьких договорах ними можуть бути як 
юридичні, так і фізичні особи (підприємці). Відповідно до Закону 
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 
від 1 червня 2000 р. надання послугонадавачем певних видів послуг 
(аудиторських, медичних, юридичних тощо) можливе за наявності у 
нього ліцензії. 

Об’єктом цієї групи договорів є послуги. За визначенням В. А. 
Васильєвої, послуга – це вид суспільного блага, за допомогою якого 
задовольняються потреби шляхом вчинення суб’єктом дій (здійснення 
діяльності), у корисних властивостях яких і полягає суб’єктивний 
інтерес особи. Коли відносини з приводу надання послуг ведуть до 
встановлення юридичних прав та обов’язків і, у зв’язку з цим, 
потрапляють у поле зору приватноправового регулювання, можна 
говорити про зобов’язально-правові відносини, предметом яких є 
послуги. Коли ж учасниками таких правовідносин виступають 
спеціальні суб’єкти цивільного права – особи, зайняті при цьому 
здійсненням підприємницької діяльності, у сфері товарообороту, ми 
маємо справу з комерційним зобов’язальним правовідношенням з 
надання послуги (комерційною послугою), шляхом надання якої 
задовольняється інтерес суб’єкта. 

За підприємницькими договорами можуть надаватись послуги 
комерційного характеру: юридичні (договори доручення, комісії, 
консигнації тощо), фактичні (договори складського зберігання, 
перевезення вантажів тощо), змішані (договори транспортного 
експедирування, управління майном, страхування тощо), фінансові 
(договори факторингу, банківського рахунку, кредитний договір 
тощо). 

Важливою умовою в договорах послуг є строки надання послуг 
замовникові. Відповідно до ст. 905 ЦК строк договору про надання 
послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не 
встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. 
Оскільки надання послуги полягає у вчиненні виконавцем певної дії 
або здійсненні певної діяльності, то в договорі можуть бути зазначені 
початковий, проміжний та кінцевий строки (терміни) надання послуги 



або періодичність певних дій послугонадавача. Так, наприклад, якщо 
строки доставки вантажів на окремих видах транспорту 
встановлюються, як правило, в нормативному порядку (транспортні 
статути і кодекси, правила перевезення тощо), то в кредитних 
договорах строки видачі та повернення кредитів визначаються за 
домовленістю сторін. 

Договори про надання послуг можуть бути як оплатними, так і 
безоплатними. Оскільки за ч. 1 ст. 901 ЦК цей договір презюмується 
як оплатний, якщо інше не встановлено договором, то замовник має 
оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, 
встановлених договором (ч. 1 ст. 903 ЦК). Вартість (ціна) послуги 
включає в себе плату за саму діяльність виконавця та відшкодування 
його витрат. Ціна в договорі може визначатися відповідно до 
затверджених в установленому порядку прейскурантів, тарифів, 
розцінок тощо або виходячи із «звичайних» цін, що склалися на 
аналогічні послуги на момент укладення договору (ч. 4 ст. 632 ЦК). 

Якщо за оплатним договором послуг замовник оплачує і діяльність 
виконавця, і його витрати, то за договором про безоплатне надання 
послуг замовник відшкодовує виконавцеві лише усі фактичні витрати, 
необхідні для виконання договору (ч. 1 ст. 904 ЦК). Ці витрати мають 
компенсаційний характер і полягають в оплаті використаних 
матеріалів, електроенергії тощо. На відшкодування майбутніх витрат 
виконавця замовником може бути виплачений аванс у грошовій чи 
натуральній формі. За критерієм оплатності чи безоплатності договору 
послуг розмежовується розмір відшкодування в разі, коли 
неможливість виконання договору про надання послуг виникла з вини 
чи без вини сторін або внаслідок дії непереборної сили. Відповідно до 
ч. 2 ст. 903 ЦК у разі неможливості виконати договір про оплатне 
надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник повинен 
виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не 
встановлено договором або законом. У разі коли з вини замовника або 
внаслідок непереборної сили виникли неможливість виконати договір 
про безоплатне надання послуг, замовник повинен відшкодувати 
виконавцеві усі зроблені ним фактичні витрати, які були необхідні для 
виконання договору (ч. 2 ст. 904 ЦК). 

У главі 63 ЦК поміщені також загальні положення щодо 
відповідальності сторін за порушення договору про надання послуг. 
Йдеться, насамперед, про відповідальність виконавця за збитки, 
завдані замовникові невиконанням або неналежним виконанням 
договору про надання послуг за плату. Підстави, за наявності яких 
відповідальність у формі відшкодування збитків за порушення 
договору покладається на виконавця, визначені залежно від того, у 
якій сфері – підприємницькій чи непідприємницькій – надаються 
платні послуги замовникові. Відповідно до ч. 1 ст. 906 ЦК збитки, 



завдані замовникові невиконанням або неналежним виконанням 
договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню 
виконавцем лише за наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше 
не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про 
надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької 
діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне 
виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо 
інше не встановлено договором або законом. Отже, за загальним 
правилом, виконавець, який надає платні послуги на підприємницьких 
засадах, несе підвищену відповідальність за порушення договору про 
надання послуг, тобто відповідає і без вини, крім випадків дії 
непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Відповідальність незалежно від вини, зокрема несе і професійний 
зберігач за втрату (нестачу) або пошкодження речі за договором 
зберігання (ч. 2 ст. 950 ЦК). 

Але виникає запитання: чи виправданим є закріплення як 
загального правила для підприємницьких договорів про надання 
послуг підвищеної відповідальності виконавців за порушення 
договорів, враховуючи те, що в інших підприємницьких зобов’язаннях 
така відповідальність ґрунтується на принципі вини? 

Мабуть, що ні. Важко знайти аргументи, які б у цьому питанні 
обумовлювали особливості підприємницької діяльності у сфері 
послуг, на відміну від сфер обороту товарів і робіт, враховуючи те, що 
досягнення результату при наданні послуг гарантувати неможливо. 

Якщо за порушення договору про надання послуг за плату (ознака 
оплатності властива саме підприємницьким договорам) виконавець 
відшкодовує завдані замовникові збитки у повному обсязі (реальні 
збитки та упущену вигоду), то в договорах про безоплатне надання 
послуг обсяг відповідальності виконавця обмежений: збитки, завдані 
порушенням умов такого договору, підлягають відшкодуванню 
виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності 
виконавця не встановлений договором (ч. 2 ст. 906 ЦК). 

Щодо відповідальності замовника за порушення договору про 
надання послуг, то в ЦК проводиться лише розмежування ситуацій, 
коли неможливість виконання виникла з вини замовника: за оплатним 
договором замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в 
повному обсязі (ч. 2 ст. 903 ЦК), а за безоплатним договором – 
фактичні витрати, необхідні для виконання договору (ч. 2 ст. 904 ЦК). 
Такий обов’язок, як вважає Р. А. Майданик, є формою 
відповідальності за порушення зобов’язань. При цьому можливі 
ситуації змішаної вини, тобто вини обох сторін. У таких випадках суд 
може зобов’язати замовника лише до часткової оплати послуг 

 



План лекційного заняття 
1. Поняття та види послуг. Загальна характеристика договору про 

надання послуг. 
2. Класифікація договорів про надання послуг. 
3. Зміст договору про надання послуг та його виконання. 
4. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання 

послуг. Розірвання договору про надання послуг. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Зміст договору про надання послуг та його виконання. 
2. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання 

послуг. Розірвання договору про надання послуг. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Повірений може відступати від змісту доручення, якщо цього 
вимагають інтереси довірителя і повірений не одержав від нього 
відповіді на свій запит у строк: 
а) розумний. 
б) триденний. 
в) п’ятиденний. 
г) семиденний. 

2. Довіритель за договором доручення зобов’язаний: 
а) видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій. 
б) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання 

доручення. 
в) відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням 

доручення. 
г) вчинити всі дії, зазначені в п. а) – в). 

3. Повіреному, який діє як комерційний представник, довірителем 
може бути надано право відступати в інтересах довірителя від 
змісту доручення без попереднього запиту про це з наступним 
повідомленням про це в строк: 
а) п’ятиденний. 
б) семиденний. 
в) десятиденний. 
г) розумний. 

4. Якщо повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється 
від договору, має повідомити другу сторону про відмову від 
договору, якщо триваліший строк не встановлений договором, не 
пізніше як за: 
а) 15 днів: 
б) один місяць. 



в) два місяці. 
г) три місяці. 

5. Чи є відмова довірителя від договору доручення підставою для 
відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням 
договору? 
а) є підставою, якщо договором не передбачено інше. 
б) є підставою, в силу закону. 
в) не є підставою, якщо повірений не діяв як комерційний 

представник. 
г) є підставою завжди. 

 
Практичне завдання: 
ТОВ «Молоко» (надалі – ТОВ) уклало договір комісії на реалізацію 

дитячих молочних продуктів, що належали ПАТ «Деснянське молоко» 
(далі – ПАТ). Відповідно до укладеного договору ТОВ як комісіонер 
брало на себе обов’язок щодо реалізації молочної продукції комітента 
споживачам, отримуючи за це винагороду в розмірі 10% від вартості 
реалізованої продукції. 

У липні цього ж року через аварію системи енергопостачання і у 
зв’язку з цим простою протягом тривалого часу холодильних агрегатів 
ТОВ молочна продукція ПАТ втратила споживчі властивості. ПАТ 
звернулося з вимогами до ТОВ про відшкодування вартості молочної 
продукції, що стала не придатною для реалізації, на суму 16000 грн. 

Оцініть законність і обґрунтованість вимог комітента. Яке 
юридичне значення має та обставина, що молочна продукція 
втратила споживчі властивості внаслідок аварії системи 
енергопостачання? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 24. Договори на надання юридичних послуг 

Основні терміни та поняття: договір доручення; довіреність; 
представництво; довіритель; повірений; агентський договір; договір 
комісії; комісіонер; комітент; договір консигнації; договір управління 
майном; управитель. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 



послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлене договором. 

У випадках, установлених договором, виконавець має право 
покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, 
залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за 
порушення договору. 

Якщо договором передбачене надання послуг за плату, замовник 
зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в 
порядку, що встановлені договором. 

У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що 
виникла не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити 
виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір 
виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві 
плату в повному обсязі, якщо інше не встановлене договором або 
законом. 

За договором про безоплатне надання послуг замовник 
зобов’язаний відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, 
необхідні для виконання договору. 

Положення частини першої цієї статті застосовуються також у 
випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне 
надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної 
сили. 

Строк договору про надання послуг установлюється за 
домовленістю сторін, якщо інше не встановлене законом або іншими 
нормативно-правовими актами. 

Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним 
виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають 
відшкодуванню виконавцем у разі наявності його вини в повному 
обсязі, якщо інше не встановлене договором. Виконавець, який 
порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним 
підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не 
доведе, що належне виконання виявилося неможливим унаслідок 
непереборної сили, якщо інше не встановлене договором або законом. 

Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням 
договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню 
виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності 
виконавця не встановлений договором. 

Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі 
шляхом односторонньої відмови від договору, у порядку та на 
підставах, установлених цим кодексом, іншим законом або за 
домовленістю сторін. 



Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг 
визначаються домовленістю сторін або законом. 

Визначення договору страхування, його форма, докази укладення 
договору, сторони договору, предмет договору, істотні умови, право 
та обов’язки сторін за договором, підстави припинення договору 
визначені в ЦК України. 

Необхідно звернути увагу на співстрахування, яке передбачене 
ст. 986 ЦК України. У цьому разі предмет страхування страхується 
кількома страховиками з визначенням прав і обов’язків кожного із 
страховиків. Законом також дозволяється перестрахування. За таким 
договором страховик, який уклав договір страхування, страхує в 
іншого страховика ризик виконання частини своїх обов’язків перед 
страхувальником (ст. 987 ЦК). 

Студенти повинні знати визначення таких понять, як «страховий 
випадок», «страхова сума», «страхова виплата», «страховий платіж». 

Студенти повинні опрацювати такі законодавчі акти: Закони 
України «Про страхування», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та 
витратами, обумовленими народженням та похованням», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, що призвело до втрати працездатності», Положення 
про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України. 

Визначення договору доручення, форма, сторони, предмет 
договору, обов’язки сторін та підстави припинення договору подані в 
схемах до договору, тому студентам необхідно уважно їх переглянути. 
Договір про надання послуг відрізняється від договору-підряду тим, 
що за договором підряду здійснюються фактичні дії, наслідком яких є 
певний майновий результат, за договором доручення – юридичні дії. 
Договір доручення належить до одного з видів представництва, тому 
на нього поширюються відповідні норми про представництво. 

Строк договору визначається характером доручення. 
Визначення договору комісії, форма, предмет договору, його 

істотні умови, права та обов’язки сторін, підстави припинення 
договору показані в схемах до теми. Цей договір належить до групи 
договорів, що опосередковують платне надання послуг, і має широку 
сферу застосування: при здійсненні експортно-імпортних операцій, 
торгівлі, у біржової торгівлі тощо. Студенти повинні звернути увагу 
на відмінність цього договору від договору доручення: 

– у договорі комісії, як і в договорі доручення, виконавець діє в 
інтересах і за рахунок довірителя, але від свого імені; 



– у договорі доручення повірений діє на підставі договору 
доручення, тому він не стає стороною в правовідношенні між 
довірителем і третьою особою, у договорі комісії – особа сама стає 
учасником правовідношень. 

Закон не встановлює спеціальну форму договору, тому до форми 
договору комісії застосовуються загальні правила про форму 
договору. 

Строк дії договору вказується сторонами в договорі. У цьому 
договорі може бути встановлена субкомісія, тобто комісіонер може 
укласти з третьої особою (субкомісіонером) договір, залишаючись 
відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом. Майно, що 
перебуває в комісіонера, залишається власністю комітента. 

Комісіонер відповідає перед комітентом за дійсність укладених 
правочинів із третіми особами. Комісіонер може відступити від 
указівок комітента без попереднього запиту про це, якщо цього 
вимагають інтереси комітента й комісіонер не міг попередньо 
запитати комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій 
запит. Комісіонер-підприємець має право відступити від указівок без 
попереднього запиту комітента, але він повинен обов’язково 
повідомити його про допущені відступи (п. 2 ст. 1017 ЦК). При 
продажу майна за нижчою ціною комісіонер повинен заплатити 
різницю комітентові, якщо комісіонер не доведе, що він не мав 
можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж за 
нижчою ціною запобіг більшим збиткам. 

Комісіонер має право на відшкодування понесених ним витрат і 
право на утримання належних йому за договором комісії сум з усіх 
сум, що надійшли до нього для комітента. Визначення договору 
управління майном, форма, предмет, сторони договору, істотні умови, 
строк дії договору, права та обов’язки сторін, відповідальність 
управителя майном, припинення договору показані в схемах до 
договору. Студентам необхідно уважно переглянути їх. 

Предметом договору є майно, яке можливо відокремити та 
використовувати для здобуття будь-якої користі. Це може бути 
єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права 
та інше майно. Не можуть бути самостійним об’єктом управління 
грошові кошти, крім випадків, коли це передбачено законом (так, ст. 
32 ЦК встановлює, що за наявності достатніх підстав суд за заявою 
батьків, піклувальника може обмежити право неповнолітньої особи 
самостійно розпоряджатися своїм заробітком). 

Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого 
майна, має обліковуватися в управителя на окремому балансі. 
Передача нерухомого майна та підприємства як майнового комплексу 
здійснюється за актом, який підписується обома сторонами. 

Сторонами є установник управління й управитель. 



Установник управління є власником майна, винятком із цього є 
випадки, передбачені ч. 2–5 ст. 1032 ЦК. Установником управління 
можуть бути одна особа й декілька осіб, якщо вони є власниками 
майна на правах спільної чи загальної власності. У разі переходу 
права власності на майно від установника управління до іншої особи 
договір управління майном не припиняється, крім випадків, коли 
право власності на майно переходить унаслідок звернення на нього 
стягнення. 

Управитель діє без довіреності. Договір управління майном може 
засвічувати виникнення в управителя права довірчої власності на 
отримане майно. Законом чи договором управління майном можуть 
бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя (ч. 2 
ст. 1029 ЦК). 

Управитель може доручити управління майном іншій особі, але від 
імені управителя, якщо це передбачене договором або цього 
вимагають інтереси установника управління або вигодонабувача в разі 
неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки 
установника управління. Управитель у цьому разі відповідає за дії 
особи, якій він передав управління майном. 

Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою 
кредитора установника управління не допускається, крім випадку 
визнання установника управління банкрутом або звернення стягнення 
за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом застави.  

 
План семінарського заняття № 25 

1. Договір доручення. 
2. Агентський договір. 
3. Договір комісії. 
4. Договір консигнації. 
5. Договір управління майном. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір комісії. 
2. Договір консигнації. 
3. Договір управління майном. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

6. Предметом договору доручення є: 
а) створення нових речей. 
б) тільки укладення правочинів. 
в) вчинення юридичних дій. 
г) виконання певних робіт. 



7. Договір доручення може бути: 
а) консенсуальним, взаємним, як відплатним, так і 

безвідплатним. 
б) реальним, одностороннім, безвідплатним. 
в) умовним, взаємним, абстрактним. 
г) консенсуальним, багатостороннім, каузальним. 

8. Сторонами договору доручення є: 
а) замовник і виконавець. 
б) комітент і комісіонер. 
в) принципал і агент. 
г) довіритель і повірений. 

9. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє 
цивільні права та обов’язки: 
а) повіреного. 
б) довірителя. 
в) замовника. 
г) комітента. 

10. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати 
повіреному або порядок її виплати, розмір винагороди 
визначається за ціною, яка: 
а) встановлюється довірителем. 
б) встановлюється договором між повіреним і довірителем. 
в) звичайно сплачується за такі послуги. 
г) встановлюється повіреним. 

 
Практичне завдання: 
Акціонер АТ «Троянда» Іванов передав за договором управління 

майном 10.02.2012 р. строком на 6 місяців ТОВ «Надія» акції, що 
йому належали в АТ «Троянда». ТОВ «Надія» зобов’язалося 
управляти акціями, а також 1-го числа кожного місяця інформувати 
телефоном Іванова про стан справ. У травні Іванов відбув у 
туристичну подорож на 5 місяців. 

15.08.2012 р. директору ТОВ «Надія» стало відомо, що акції АТ 
«Троянда» знецінюються, і він прийняв рішення передати акції 
брокеру Петрову для реалізації їх на біржі. Наступного ж дня акції 
було продано за 90% їх номінальної вартості. 

Повернувшись, Іванов не схвалив дій управителя, не визнав 
Петрова заступником управителя і звернувся до суду з вимогою про 
відшкодування завданих йому збитків. 

У судовому засіданні директор ТОВ «Надія» зауважив, що оскільки 
Іванов не міг повернутися додому для видачі дозволу на реалізацію 
акцій, а ТОВ «Надія» не могло самостійно реалізувати акції, не мало 
на це відповідної ліцензії, воно було вимушене звернутися за 
допомогою до брокера. Враховуючи це, Іванов повинен прийняти 



належне виконання зобов’язання за договором і виплатити винагороду 
брокерові Петрову, а також сплатити ТОВ «Надія» суму, передбачену 
договором управління майном. 

Вирішіть справу. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 25. Договори на надання фактичних послуг 

Основні терміни та поняття: договір зберігання; зберігач; 
поклажодавець; товарний склад; зберігання на товарному складі; 
складська квитанція; просте складське свідоцтво; подвійне складське 
свідоцтво; заставне свідоцтво (варант); камера схову; гардероб; 
договір охорони; договір перевезення вантажу; договір перевезення у 
прямому змішаному сполученні; перевізник; перевізний документ; 
фрахт; чартер; коносамент; каботаж; накладна; товарна транспортна 
накладна; договір перевезення пасажира та багажу; квиток; договір 
транспортного експедирування; експедитор. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлене договором. 

У випадках, установлених договором, виконавець має право 
покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, 
залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за 
порушення договору. 

Якщо договором передбачене надання послуг за плату, замовник 
зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в 
порядку, що встановлені договором. 

У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що 
виникла не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити 
виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір 
виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві 
плату в повному обсязі, якщо інше не встановлене договором або 
законом. 



За договором про безоплатне надання послуг замовник 
зобов’язаний відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, 
необхідні для виконання договору. 

 
Згідно зі ст. 936 ЦК України за договором зберігання одна сторона 

(зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка передана їй другою 
стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві 
неушкодженою. 

Предметом договору зберігання є зберігання речі (майна). Проте на 
відміну від договору купівлі-продажу, де поняття «майно» 
тлумачиться розширено й включає як матеріальні, так і нематеріальні 
активи, предметом договору зберігання виступають лише матеріальні 
цінності (активи), тобто основні фонди й оборотні засоби (див. 
Податковий кодекс України). Це випливає з правової природи 
договору зберігання й підтверджується вищенаведеним визначенням 
поняття «відповідальне зберігання». 

Термін дії договору визначається сторонами в договорі. Якщо 
строк зберігання в договорі не визначений і не може бути визначений, 
виходячи з умов договору, зберігач зобов’язаний зберігати річ до 
пред’явлення поклажодавцем вимоги про її повернення. (п. 2 ст. 936 
ЦК України). Установчими документами юридичної особи може бути 
встановлене безоплатне зберігання. Прийняття речі на зберігання 
може підтверджуватися видачею жетона, іншого знака, що посвідчує 
прийняття речі на зберігання (камери схову). 

Особливості має зберігання на товарному складі. Студенти повинні 
звернути увагу на ці особливості. Товарним складом є організація, яка 
зберігає товар та надає послуги, пов’язані зі зберіганням, на засадах 
підприємницької діяльності. 

За договором складського зберігання товарний склад 
зобов’язується за плату зберігати товар, переданий йому 
поклажодавцем, і повернути цей товар неушкодженим. Цей договір є 
публічним, форма договору письмова, доказом укладення договору є 
складські документи (складська квитанція, просте складське 
свідоцтво, подвійне складське свідоцтво). 

Предмет зберігання – речі індивідуально визначені та речі з 
родовими ознаками. Якщо склад має право розпоряджатися речами з 
визначеними родовими ознаками, то відносини сторін регулюються 
положеннями про договір позики. 

Обов’язки товарного складу: 
1. Оглянути за свій рахунок товар для визначення його кількості та 

зовнішнього стану. 
2. Надавати поклажодавцеві можливості оглянути товар або його 

зразки протягом строку зберігання. 



3. При негайній зміні умов зберігання самостійно вжити відповідні 
заходи та повідомити про це поклажодавця. 

4. У разі виявлення пошкоджень товару негайно скласти акт і того 
ж дня повідомити про це поклажодавця. 

Складські документи: 
1. Складська квитанція. 
2. Подвійне складське свідоцтво. Складається з двох частин – 

складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта). Товар, 
прийнятий за такими документами, може бути предметом застави 
протягом строку зберігання. Стаття 962 ЦК України встановлює 
вимоги щодо змісту цього документа. Якщо документ не відповідає 
вимогам цієї статті, то він не є складським свідоцтвом. Власник такого 
свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на 
складі, але товар не може бути взятий зі складу до погашення кредиту, 
виданого за заставним свідоцтвом. Власник лише заставного свідоцтва 
має право заставити товар на суму відповідно до суми кредиту та 
процентів за користування ним. У разі застави на свідоцтві робиться 
позначка. 

3. Просте складське свідоцтво видається на пред’явника. Вимоги 
до змісту цього документа встановлені ст. 965 ЦК України. 

Спеціальне правове регулювання відносин перевезення вантажів, 
пасажирів і багажу залежить від виду транспорту, яким здійснюється 
таке перевезення. Так, згідно зі ст. 2 Закону України від 10 листопада 
1994 р. № 232 /94-ВР «Про транспорт» відносини, пов’язані з 
діяльністю транспорту, регулюються вказаним законом, кодексами 
(статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства 
України. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про транспорт» перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних 
послуг, експлуатація й ремонт шляхів сполучення здійснюються 
залізницями, пароплавствами, портами (пристанями), 
автомобільними, авіаційними, дорожніми підприємствами та 
організаціями, якщо це передбачене їхніми статутами. Частина 3 
ст. 306 ГК України доповнює цей перелік космічним транспортом та 
іншими видами транспорту. З огляду на це перевезення поділяються 
на:  

а) залізничні;  
б) внутрішні водні шляхи (річкові);  
в) морські;  
г) повітряні;  
д) автомобільні.  
Є сенс доповнити цей перелік перевезеннями трубопровідним 

транспортом. 



Вантажі класифікуються за видом продукції різних виробників, 
фізичним станом, наявністю тари, способом вантаження й 
розвантаження, специфічними властивостями, масою та габаритами. 

За видами продукції вантажі поділяються на: 
– продукцію сільського господарства; 
– продукцію лісової, деревообробної й целюлозно-паперової 

промисловості; 
– руди металічні; 
– продукцію паливно-енергетичної промисловості; 
– мінеральну сировину, мінерально-будівельні матеріали та 

вироби; 
– продукцію металургійної промисловості; 
– продукцію хімічної промисловості; 
– продукцію харчової, м’ясо-молочної та рибної промисловості; 
– промислові товари народного споживання; 
– продукцію машинобудування, приладобудування й 

металообробної промисловості; 
– інші вантажі. 
За фізичним станом вантажі поділяються на тверді, рідкі й 

газоподібні; за наявністю тари – на ті, для яких тара потрібна й для 
яких вона не потрібна. 

За способом вантаження й розвантаження вантажі бувають 
штучними, сипучими, навалочними й наливними. Такі вантажі, як 
швидкопсувні, небезпечні, антисанітарні та живі, мають специфічні 
властивості. 

Залежно від маси, габаритів одного вантажного місця та специфіки 
вантажі поділяються на такі, перевезення яких здійснюється за 
загальними й за спеціальними правилами (великовагові, 
великогабаритні, небезпечні тощо). 

Згідно з п. 2 Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 1997 р. № 176, пасажиром є фізична особа, яка 
користується транспортним засобом, але не причетна до керування 
ним. Пункт 1.8 Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу 
та пошти залізничним транспортом України містить більш розгорнуту 
характеристику пасажира: це фізична особа, яка користується 
залізничним транспортом на підставі особистого проїзного документа 
або є членом організованої групи осіб, яка їде на підставі придбаного 
групового проїзного документа. Ці особи вважаються пасажирами з 
моменту придбання квитка на поїзд до моменту завершення поїздки. 
Пасажирами також вважаються особи, що здійснюють поїздку за 
посвідченням, якщо це передбачене законодавством України. 

Зважаючи на це, перевізником за договором перевезення вантажів 
та пасажирів можуть бути суб’єкти господарської діяльності – 



юридичні особи, установчі документи яких дозволяють займатися 
відповідним видом діяльності, і фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності. Підтвердженням цьому є визначення 
перевізника за Законом України «Про транспортно-експедиторську 
діяльність»: перевізник – юридична або фізична особа, яка взяла на 
себе зобов’язання й відповідальність за договором перевезення 
вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, 
перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або 
іншій особі, зазначеній у документі (ст. 1). Відправниками, 
одержувачами вантажу можуть бути юридичні та фізичні особи 
незалежно від наявності в останніх статусу суб’єкта підприємницької 
діяльності; пасажирами – відповідно фізичні особи. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного 
експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про 
зовнішньоекономічну діяльність (див., зокрема, Закон України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність», а також Положення про форму 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджена Наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 6 вересня 2001 р. № 201). 

Для систематичного надання послуг експедитора можуть 
укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного 
експедирування. 

 
План семінарського заняття № 26 

1. Договір перевезення та його види. 
2. Характеристика окремих видів договорів перевезення. 
3. Договір транспортного експедирування 
4. Договір зберігання та його види. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Характеристика окремих видів договорів перевезення. 
2. Договір транспортного експедирування 
3. Договір зберігання та його види. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Перевезення в місцевому сполученні – це: 
а) перевезення одним транспортним підприємством. 
б) перевезення одним транспортним підприємством з 

використанням одного виду транспорту. 
в) перевезення в межах району, області. 
г) перевезення кількома видами транспорту. 



2. Договір перевезення транспортом загального користування є 
договором: 
а) організаційним. 
б) одностороннім. 
в) фідуціарним. 
г) публічним. 

3. Договір перевезення вантажу є: 
а) відплатним і двостороннім. 
б) відплатним, двостороннім, реальним. 
в) відплатним, двостороннім, реальним або консенсуальним. 
г) безвідплатним, публічним, консенсуальним. 

4. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується 
складенням та видачею: 
а) квитанції. 
б) розписки перевізника. 
в) транспортної накладної. 
г) транспортного ордера. 

5. На якому виді транспорту використовується термін «трампове 
перевезення»: 
а) автомобільному. 
б) повітряному. 
в) залізничному. 
г) морському. 

 
Практичне завдання: 
Громадянка Петренко придбала квиток у купейний вагон потягу 

Харків – Ужгород. У вагоні вона з’ясувала, що її місце зайнято іншим 
пасажиром, який мав квиток на це ж місце. Петренко попросила 
провідника звільнити її місце або надати інше. У зв’язку з відсутністю 
вільних місць у цьому вагоні пасажирці було запропоновано зайняти 
місце в плацкартному вагоні або доплатити різницю вартості квитка і 
перейти до вагону СВ. Петренко зайняла місце у вагоні СВ, а 
доплатити різницю у вартості квитків відмовилася, пославшись на те, 
що у видачі двох квитків на одне і теж місце винна залізниця. 

Вирішіть спір. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 



Тема 26. Зобов’язання з надання фінансових послуг. Страхування 

Основні терміни та поняття: фінансові послуги; договір 
позики; розписка; кредит; кредитний договір; договір банківського 
рахунка; готівкові розрахунки; безготівкові розрахунки; платіжні 
засоби (інструменти); платіжне доручення; акредитив; чек; інкасове 
доручення; договір банківського вкладу (депозит); відсоткова ставка; 
ощадна книжка; ощадний (депозитний) сертифікат; договір 
факторингу; фактор; страхування; договір страхування; обов’язкове 
страхування; добровільне страхування; перестрахування; 
співстрахування; страховик; страхувальник; вигодонабувач; страховий 
інтерес; страховий внесок; страхова виплата; страхове відшкодування; 
страховий ризик; страховий випадок; франшиза; суброгація; регрес. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Фінансова діяльність у сфері господарювання – це діяльність, 
пов’язана з обігом коштів (фінансів). Вона може здійснюватися 
суб’єктами господарювання на професійних засадах із метою 
задоволення відповідних потреб інших осіб (професійна фінансова 
діяльність полягає в наданні фінансових послуг). Водночас кожен 
суб’єкт господарювання, органи господарського керівництва 
здійснюють таку діяльність для забезпечення свої основної діяльності 
(індивідуальна фінансова діяльність, або кредитно-розрахункові 
відносини). Її метою є забезпечення платоспроможності суб’єктів 
господарських правовідносин, у тому числі проведення розрахунків, 
покриття витрат виробництва продукції, одержання прибутку тощо. 

Тема, що розглядається, охоплює надзвичайно широке коло 
відносин, які є предметом вивчення ряду спеціалізованих юридичних 
та економічних дисциплін (зокрема фінансового права та ін.). Тому 
основним завданням студентів є ознайомлення із загальними 
основами правового регулювання у сфері найбільш поширених видів 
професійної та індивідуальної фінансової діяльності. 

Вивчаючи професійну фінансову діяльність, студентам перш за все 
необхідно з’ясувати зміст поняття «фінансова установа», які суб’єкти 
до них належать, які їхні ознаки, особливості створення, реєстрації, 
ліквідації. 

Студентам слід знати порядок здійснення готівкових та 
безготівкових розрахунків у національній валюті, коли допускаються 
розрахунки в іноземній валюті та які вимоги до них ставляться 
законодавством. Зокрема, це передбачає з’ясування того, що таке каса, 
ліміт каси, коли суб’єкти господарювання можуть здійснювати 
розрахунки в готівковій формі, яких вимог вони при цьому повинні 
дотримуватися, яким чином реєструються такі операції. Потрібно 
визначити, що таке безготівкові розрахунки, дати їхню загальну 



характеристику та стисло описати їхні види, детальніше зупиняючись 
на найбільш поширених (платіжне доручення, чек тощо) та складних 
(акредитив тощо). 

Наостанок студенти мають ознайомитися з найбільш поширеними 
видами фінансових послуг банківських та інших фінансових установ, 
якими користуються суб’єкти господарювання. Ухил при цьому 
необхідно робити саме на інтересах останніх. Потрібно дати загальну 
характеристику договорів позики, кредиту, банківського вкладу 
(депозиту), банківського рахунку, факторингу. Це передбачає 
визначення змісту й форми, різновидів таких договорів, нормативного 
регулювання (якими правовими актами регулюються) тощо. 

Визначення вказаних договорів дано в схемах. Тому студенти 
повинні уважно розглянути додані схеми. У схемі вказані предмет, 
форма договору. Необхідно звернути увагу на те, що розписка також є 
письмовим посвідченням укладення договору. 

Строк дії договору визначається в договорі, якщо строк повернення 
грошей не встановлений або цей строк визначений моментом 
пред’явлення вимоги, позика може бути повернена протягом 30 днів 
від дня пред’явлення вимоги про це, якщо інше не встановлене 
договором. 

Необхідно звернути увагу на відмінності договору позики від 
договору позички, вони не є однаковими договорами. Договір 
позички – це договір, за яким одна сторона (позикодавець) безоплатно 
передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) 
річ для користування протягом установленого строку. 

Ціллю цього договору є набуття користувачем речі позикодавця в 
строкове безоплатне користування. Договір позички відрізняється від 
договору позики такими ознаками: 

1) право власності на річ у разі надання речі в позичку зберігається 
за її власником (позичкодавцем), а річ передається в тимчасове 
користування; за договором позики річ переходить у власність 
позичальника; 

2) предметом договору позички може бути річ, визначена 
індивідуальними ознаками, а предметом договору позики – річ, яка 
може бути визначена родовими ознаками, та грошові кошти; 

3) за договором позички має бути повернута сама річ, за договором 
позики – річ того самого роду; 

4) договір позички може бути реальним і консенсуальним, а 
договір позики може бути лише реальним; 

5) до договору позички застосовуються норми, що регулюють 
майновий найм (оренду), а за договором позики – ні; 

6) договір позички завжди є безвідплатним, а договір позики може 
бути відплатним і безоплатним. 



До кредитних правовідносин застосовуються правові норми 
інституту позики (ст. 1048, 1049, 1050, 1052 ЦК). Крім того, 
відносини, що виникають із цього договору, регулюються Законами 
України «Про банки та банківську діяльність», «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
Консорціумний договір кредиту регулюється ще й Положенням про 
порядок здійснення консорціумного кредитування, затвердженим 
постановою Правління Нацбанку України від 26.02.1996 р. № 37. 

За законодавством України не може бути стороною такого 
договору благодійна організація (ст. 19 Закону України «Про 
благодійництво та благодійні організації). 

Від договору позики він відрізняється тим, що цей договір, як 
правило, відплатний, предметом є тільки грошові кошти. 

Зміст договору: 
– назва договору; адреси та реквізити сторін; їхнє 

місцезнаходження, найменування фінансової операції; розмір кредиту, 
ціль; відсоткова ставка за кредит; умови надання кредиту; строк дії 
договору; порядок зміни та припинення договору; права та обов’язки 
сторін; відповідальність за порушення умов договору; інші умови; 
підписи сторін. 

Предмет договору факторингу: 
– право грошової вимоги, строк платежу за якою настав; 
– право вимоги, яке виникне в майбутньому (ця вимога 

вважається переданою з дня виникнення права вимоги до боржника, а 
якщо право грошової вимоги зумовлене певною подією, воно 
вважається переданим з моменту настання цієї події). 

Права фактора (ст. 1084 ЦК): 
– фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника 

на виконання вимог, а клієнт не відповідає перед фактором, якщо 
одержані ним суми є меншими від суми, сплаченої фактором клієнтові 
(предмет – право грошової вимоги, здійснене шляхом купівлі-
продажу); 

– якщо відступлення права грошової вимоги факторові 
здійснюється з метою забезпечення виконання зобов’язання клієнта 
перед фактором, фактор зобов’язаний надати клієнтові звіт і передати 
суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений 
відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлене 
договором факторингу. 

Якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою 
від суми боргу клієнта перед фактором, який забезпечений 
відступленням права вимоги, клієнт зобов’язаний сплатити факторові 
залишок боргу. 

Зустрічні вимоги боржника регулюються ст. 1085 ЦК України. 
Якщо фактор пред’явив боржнику вимогу здійснити платіж, боржник 



має право пред’явити до заліку свої грошові вимоги, що ґрунтуються 
на договорі боржника з клієнтом, які виникли в боржника до моменту, 
коли він одержав повідомлення про відступлення права грошової 
вимоги факторові. 

Визначення договорів дані в схемах до модуля. Щодо договору 
банківського рахунка, то в схемі вказані предмет договору, сторони, 
зміст, форма договору. Студентам потрібно уважно ознайомитися із 
Законами України «Про платіжні системи та переказ грошей в 
Україні», «Про банки та банківську справу», «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про платіжні 
системи та переказ грошей в Україні», з Інструкцією про порядок 
відкриття та використання рахунків у національній та іноземній 
валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку 
України від 18.12.1998 р., Інструкцією про міжбанківські розрахунки в 
Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку 
України від 27.12.1999 р., знати перелік документів, які подаються для 
відкриття банківського рахунка, яким чином здійснюються банківські 
операції, права та обов’язки банку. 

Ст. 1071 ЦК вказує на підстави списання грошових коштів із 
рахунка. Банк може відмовити клієнтові у виконанні його 
розпорядження на перерахування з його рахунка грошових коштів: 

– якщо на рахунку клієнта відсутні грошові кошти, необхідні для 
виконання його розпорядження; 

– якщо клієнт подав до банку розрахунковий документ, яким 
ініціюється списання грошових коштів із його рахунка, що підписаний 
особами, підписи яких не зазначені в картці із зразками підписів осіб, 
що мають право розпоряджатися рахунком; 

– реквізити розрахункового документа заповнені неправильно; 
– в інших випадках, установлених законом або правилами банку. 
Необхідно звернути увагу й на черговість списання грошових 

коштів із рахунка (ст. 1072 ЦК України). 
Договір банківського рахунка може бути розірваний клієнтом у 

будь-який час. Банк також має право вимагати розірвання договору на 
підставах, указаних у ст. 1075 ЦК України. 

Визначення договору банківського вкладу, його форма, сторони, 
предмет та зміст договору дані в схемах. Студенти повинні звернути 
увагу на види таких договорів та порядок виплати процентів на 
банківський вклад. Законом передбачена можливість внесення на 
рахунок грошових коштів іншою особою, при цьому вважається, що 
вкладник погодився на одержання коштів від таких осіб. 

Укладення договору з фізичною особою підтверджується ощадною 
книжкою. Ощадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму 
вкладу, внесеного в банк, і права вкладника (власника сертифіката) на 



одержання після закінчення установленого строку суми вкладу та 
процентів, установлених сертифікатом.  

 
План семінарського заняття № 27 

1. Договір позики 
2. Поняття та загальна характеристика кредитного договору, його 

елементи, права та обов’язки сторін. 
3. Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу 

(депозиту), права та обов’язки сторін. 
4. Договір банківського рахунку. 
5. Договір факторингу. 
6. Зобов’язання з розрахунків. 
7. Страхові зобов’язання. Договір страхування. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір банківського рахунку. 
2. Договір факторингу. 
3. Зобов’язання з розрахунків. 
4. Страхові зобов’язання. Договір страхування. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Закон України «Про страхування» був прийнятий: 
а) 1 липня 2004 року. 
б) 4 жовтня 2001 року. 
в) 25 січня 1998 року. 
г) 7 березня 1996 року. 

2. За галузевою ознакою розрізняють наступні види страхування: 
а) обов’язкове та майнове. 
б) майнове, особисте, страхування відповідальності. 
в) договірне та особисте. 
г) особисте та страхування відповідальності. 

3. Страхове законодавство передбачає наступні форми страхування: 
а) договірне. 
б) особисте, майнове і відповідальності. 
в) обов’язкове і добровільне. 
г) спеціальне. 

4. Договір, за яким страховик страхує в іншого страховика ризик 
виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником, є 
договором: 
а) страхування. 
б) перестрахування. 
в) страхування підприємницького ризику. 



г) страхування кредитних ризиків. 
5. Договір страхування є договором: 

а) односторонній. 
б) безоплатний. 
в) публічний. 
г) алеаторний. 

 
Практичне завдання: 
Камський, рухаючись на належному йому автомобілі Subaru, 

порушивши правила дорожнього руху, допустив зіткнення з 
автомобілем Audi під управлінням Рябцева, в результаті чого 
автомобілю Audi була заподіяна значна майнова шкода. Автомобіль 
Audi був застрахований на випадок ДТП у страховій компанії 
«Страховий захист», яка виплатила Рябцеву страхове відшкодування. 
Після виплати страхового відшкодування страхова компанія 
«Страховий захист» звернулась до суду з позовом про стягнення із 
Камського, який визнаний винним у вчиненні ДТП і який, який не 
застрахував свою цивільно-правову відповідальність, компенсації 
витрат у порядку регресу. Судом позов страхової компанії був 
задоволений у повному обсязі. 

Чи правильне рішення ухвалено судом? Хто повинен відповідати за 
позовом страхової компанії? Проведіть порівняльний аналіз та 
відмежування регресу та суброгації. 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 27. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
Комерційна концесія 

Основні терміни та поняття: об’єкт права інтелектуальної 
власності; ліцензійний договір; ліцензія; виключна ліцензія; 
невиключна ліцензія; договір про передання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності; договір про створення за замовленням 
і використання об’єкта права інтелектуальної власності; договір 
комерційної концесії (франчайзинг); франшиза; правоволоділець; 
користувач; комплекс прав;  

Методичні рекомендації до вивчення теми 

В процесі вивчення теми варто звернути увагу на особливості 
інтелектуальної власності як товару. Товар – це продукт праці, 



виготовлений для продажу. Цей продукт стає товаром, якщо на нього 
визначена ціна. Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності 
(ОІВ) мають ознаки товару, тому що вони є продуктом праці й можуть 
мати ціну. 

До основних властивостей будь-якого ринкового товару належать: 
а) корисність; 
б) рідкість – властивість, протилежна загальнодоступності; 
в) універсальність – придатність до обміну на гроші або на будь-які 

інші ринкові товари. 
Корисність розуміють як здатність задовольняти будь-яку потребу. 

Тобто якщо об’єкт інтелектуальної власності нікому не потрібний, то 
він не може стати товаром. 

Найважливішою є властивість рідкості, що перетворює корисність 
продукту в комерційну цінність, а сам продукт – у товар. 

Рідкість для об’єктів інтелектуальної власності реалізується 
ідеально тому, що за визначенням об’єкт інтелектуальної власності 
повинен бути новим, оригінальним, неповторним. Наявність перших 
двох властивостей для матеріальних об’єктів звичайно майже 
автоматично забезпечує третю. Але для права інтелектуальної 
власності ця властивість має суттєві відмінності. 

З третьою властивістю товару – універсальністю тісно пов’язана 
його оборотоспроможність, що припускає відчуження прав 
інтелектуальної власності як від індивідуума, так і від підприємства. 
Тільки у цьому випадку права на об’єкти інтелектуальної власності 
можуть обертатися як товар у його звичайному розумінні. 

Крім того у процесі вивчення теми доцільно зрозуміти переваги 
комерціалізації інтелектуальної власності. Комерціалізація об’єктів 
інтелектуальної власності – це взаємовигідні дії всіх учасників 
процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий 
товар із метою отримання прибутку чи іншої ринкової вигоди. Метою 
комерціалізації ОІВ є одержання прибутку за рахунок використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або 
продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним або 
фізичним особам. 

Основними суб’єктами відносин щодо комерціалізації 
інтелектуальної власності в сучасній ринковій економіці виступають: 
– автори, творці інтелектуальних продуктів; 
– трудові колективи, організації, діяльність яких пов’язана зі 

створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності; 
– органи державного управління національною інноваційною 

системою; 
– інвестори, що фінансують створення й використання об’єктів 

інтелектуальної власності; 



– виробники та споживачі інтелектуальної продукції.Основними 
способами комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності 
є:використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному 

виробництві;внесення прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності до статутного капіталу підприємства;передача 
(продаж) прав на об’єкти права інтелектуальної власності.Майнові 

права на об’єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права 
володіти, користуватися і розпоряджатися цим об’єктом. Продаж прав 
у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі-
продажу як договір обмінної угоди, за яким у результаті передачі 
права власності на об’єкт інтелектуальної власності (продажу 
охоронного документа – патенту або свідоцтва) власник як сторона, 
яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано 
патент на винахід, то він перереєстровується на ім’я нового 
правовласника і до останнього переходять усі майнові права на цей 
об’єкт. 

Але частіше передається лише право користування об’єктом 
інтелектуальної власності. Власник прав на будь-який об’єкт 
промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати 
дозвіл на користування об’єктом інтелектуальної власності) будь-
якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі 
використовувати відповідний об’єкт. 

За ліцензійним договором завжди передбачається виплата певної 
грошової винагороди ліцензіару. У більшості випадків продаж ліцензії 
здійснюється за розрахунковою договірною ціною з орієнтиром на 
ціни внутрішнього та зовнішнього ринків. Основними видами 
ліцензійних платежів є роялті, паушальний та комбінований платежі. 

Патентовласник може одержати додатковий прибуток від 
використання свого об’єкта інтелектуальної власності за рахунок 
платежів за договором франшизи (в Україні – це договір комерційної 
концесії). 

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) 
зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за платню 
(роялті) право користування відповідно до її вимог комплексом 
належних цій стороні прав із метою виготовлення й (або) продажу 
певного виду товару та (або) надання послуг. 

Договір комерційної концесії є одним із новітніх договірних 
інститутів у цивільному праві України. У світовій практиці 
відповідний інститут має назву «франчайзинг» (фр. franchissage – 
пільга, привілей). 

Суть відносин, що виникають унаслідок договору комерційної 
концесії полягає в тому, що одна сторона передає іншій стороні за 
платню на певний строк чи безстроково права на використання 
торговельної марки, фірмового найменування, ноу-хау тощо, надає їй 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83


консультаційну або технічну допомогу у виробництві й реалізації 
продукції, виконанні робіт і наданні послуг. 

Найпоширенішими формами передачі авторських прав є договори: 
1) про публікацію (видання та перевидання) твору; 
2) постановницький, що укладається за умови, коли основним 

способом використання твору є його публічне виконання; 
3) сценарний, пов’язаний із передачею права на переробку тексту 

твору на сценарій; 
4) про депонування рукопису, пов’язаний із передачею права на 

публікацію та використання твору спеціальним інформаційним 
органам відповідно до встановленого порядку тощо; 

5) про часткову передачу виключних прав; 
6) про передачу всіх майнових прав; 
7) про передачу невиключних прав. 

Підходи до оцінки 
Прийоми, що застосовуються для визначення вартості прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, можна розділити на три групи: 
підходи, методи і методики. Підходи дають принципи визначення 
вартості. Методи визначають процедуру розрахунку вартості. 
Методики встановлюють застосування того чи іншого методу 
стосовно конкретних об’єктів інтелектуальної власності та конкретних 
цілей розрахунку. 

Оцінка вартості прав на конкретний об’єкт інтелектуальної 
власності у конкретному випадку їхнього використання є досить 
складною процедурою й у кожному випадку вимагає унікального 
розв’язання завдання. Однак при всьому різноманітті таких випадків 
існує три загальновизнаних підходи до оцінки прав на об’єкти 
інтелектуальної власності: витратний підхід, порівняльний (ринковий) 
підхід, дохідний підхід. Для кожного підходу притамання методи 
оцінки. 

Зверніть увагу, що об’єкт права інтелектуальної власності також 
має термін. Можна виділити п’ять етапів життєвого циклу об’єкта 
інтелектуальної власності: створення об’єкта інтелектуальної 
власності, набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності, 
використання (комерціалізація) прав на об’єкт інтелектуальної 
власності, захист прав інтелектуальної власності, утилізація об’єкта 
інтелектуальної власності. 

 
План семінарського заняття № 28 

1. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання 
майновими правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги до 
форми. 

2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: 
поняття, види. Ліцензійний договір. 



3. Договір про передання виключних майнових прав ІВ, договір про 
створення за замовленням і використання об’єкта ІВ, інші 
договори. 

4. Договір про передачу «ноу-хау». 
5. Договір комерційної концесії. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Договір про передання виключних майнових прав ІВ, договір про 
створення за замовленням і використання об’єкта ІВ, інші 
договори. 

2. Договір про передачу «ноу-хау». 
3. Договір комерційної концесії. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Істотними умовами договору щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності є: 
а) предмет, ціна та строк. 
б) предмет та ціна. 
в) ціна та форма. 
г) предмет та строк. 

2. Чи можуть договори щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності укладатись в усній формі: 
а) так, у будь-яких випадках. 
б) так, якщо це встановлено в договорі. 
в) так, у випадках встановлених законом. 
г) ні, укладаються лише в письмовій формі. 

3. Основними видами ліцензій є: 
а) виключна. 
б) одинична. 
в) невиключна. 
г) всі, зазначені в п. а) – в). 

4. Ліцензія, яка передбачає передання всіх прав на використання 
предмета ліцензії одній особі на весь термін дії охоронного 
документа, є ліцензією: 
а) виключною. 
б) одиничною. 
в) невиключною. 
г) субліцензією. 

5. Ліцензійний договір є договором: 
а) консенсуальним, одностороннім, відплатним. 
б) реальним, взаємним, відплатним. 
в) реальним, одностороннім, відплатним. 



г) консенсуальним, взаємним, відплатним. 
 
Практичне завдання: 
Автор літературного твору «Ідеальний бізнес» Олефір звернувся до 

ТОВ «Видавництво «Парус» (далі – Видавництво) з метою 
тиражування книги. Видавництво запропонувало проект видавничого 
договору, відповідно до якого воно отримує виключні права на 
видання твору протягом трьох років, за що сплачує автору гонорар у 
розмірі 10 000 грн. З метою з’ясування правових наслідків укладення 
такого договору автор звернувся до юриста за консультацією. Юрист 
пояснив, що в цьому випадку йдеться про видачу виключної ліцензії 
за ліцензійним договором, а тому відповідно до ст. 1109 ЦК України у 
договорі має бути встановлено максимальний тираж твору, оскільки 
винагорода за використання твору визначається у вигляді фіксованої 
грошової суми. Коли Олефір довів це до відома Видавництва, воно не 
погодилося з наведеними аргументами і відмовилося зазначати 
максимальний тираж твору в договорі. Свою позицію Видавництво 
обґрунтовувало тим, що пропонує укласти не ліцензійний, а 
видавничий договір, який ЦК України не передбачений, а тому 
обмеження обсягу тиражування твору не є обов’язковою. 

Проаналізуйте доводи сторін. Які наслідки укладення такого 
видавничого договору? 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 28. Договори про спільну діяльність 

Основні терміни та поняття: договір про спільну діяльність; 
договір простого товариства; засновницький договір; вклади 
учасників; спільне майно учасників. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) 
зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для 
досягнення певної мети, що не суперечить законові. Такі договори 
можуть бути двосторонніми й багатосторонніми. Такий договір є 
консенсуальним, взаємним і безоплатним. Учасниками договору 
можуть бути юридичні й фізичні особи. Кожний учасник зобов’язаний 
за спільною діяльністю виступати одночасно і як боржник, і як 
кредитор. Жодна сторона не має права вимагати виконання, 



зобов’язання для себе особисто й не повинна виконувати зобов’язання 
безпосередньо іншої сторони. Форма такого договору письмова. 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть 
зобов’язання об’єднати свої внески та діяти спільно з метою 
одержання прибутку або досягнення іншої мети. 

Характерні риси договору: 
– це об’єднання двох або більше осіб; 
– юридична особа не створюється; 
– учасники для спільної діяльності вносять і об’єднують свої 

внески; 
– об’єднання зв’язане з участю кожної зі сторін у їхній спільної 

діяльності; 
– об’єднання створюється для отримання прибутку чи досягнення 

іншої мети. 
Внесками учасників можуть бути спільне майно, грошові кошти, 

інше майно, професійні та інші знання, навички, ділова репутація, 
ділові зв’язки. 

Студенти повинні звернути увагу на ведення спільних прав 
учасників (ст. 1135 ЦК України), відповідальність учасників за 
спільними зобов’язаннями, розподіл прибутку та виділення частки 
учасника на вимогу його кредиторів. 

Підстави припинення договору вказані в ст. 1141 ЦК України. 
Створення юридичних осіб шляхом об’єднання майна та спільної 

підприємницької діяльності їхніх засновників (учасників) у теорії 
вважається специфічним різновидом спільної діяльності, яка, 
щоправда, власне правовими нормами про спільну діяльність не 
регулюється. У деяких випадках створення юридичних осіб 
оформляється договорами, на які, незважаючи на наявність спільних 
рис із договором про спільну діяльність, відповідно не поширюються 
норми законодавства, що регулюють спільну діяльність (гл. 77 ЦК 
України та інші нормативні акти). Ця теза знаходить підтвердження в 
п. 1 роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 
12 вересня 1996 р. № 02–5/334 «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та 
ліквідацією підприємств», відповідно до якого створення нового 
суб’єкта підприємницької діяльності та визначення його 
організаційно-правової форми регулюється не положеннями ЦК про 
спільну діяльність, а іншими актами законодавства. Тим більше, що 
ст. 1130 ЦК України чітко закріплює, що за договором про спільну 
діяльність сторони (учасники) зобов’язуються діяти спільно без 
створення юридичної особи, тим самим виключаючи створення 
юридичної особи з кола випадків укладання договору про спільну 
діяльність. 



На сьогодні правовою базою засновницьких договорів є ЦК 
України (ст. 87, 120, 134), ГК України (ст. 57, 82), а також Закон 
України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. 
№ 1576-ХІІ. У цих нормативних актах можна знайти реквізити 
засновницьких договорів. Щодо порядку укладання, зміни, розірвання 
засновницьких договорів застосовуються загальні норми цивільного 
законодавства про угоди та зобов’язання. 

Законодавство окремо не визначає поняття та ознаки 
засновницького договору, а також порядок його укладання, зміни та 
припинення. У теорії засновницький договір визначається як 
консенсуальний цивільно-правовий договір, що регулює відносини 
між засновниками в процесі створення та діяльності юридичної особи 
як суб’єкта підприємницької діяльності. Проте ця загальна теза 
потребує суттєвого уточнення, що й робиться далі. 

Відповідно до загального правила, що міститься в роз’ясненні 
Президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією 
та ліквідацією підприємств», засновницький договір укладається, 
якщо засновників підприємства два чи більше і є рішення про його 
створення. 

Ця теза знаходить підтвердження в ГК України. Так, згідно із ч. 5 
ст. 63 ГК України корпоративні підприємства, до яких належать 
«кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі 
господарського товариства, а також інші підприємства, у тому числі 
засновані на приватній власності двох або більше осіб», утворюються, 
як правило, двома або більше засновниками за їхнім спільним 
рішенням (договором), яким і є засновницький договір. 

Стаття 82 ГК України встановлює, що установчим документом 
повного товариства й командитного товариства є засновницький 
договір, а акціонерного товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю й товариства з додатковою відповідальністю – лише 
статут. Тобто за ГК України, на відміну від Закону України «Про 
господарські товариства», обов’язкової наявності в акціонерних 
товариств, товариств з обмеженою відповідальністю й товариств із 
додатковою відповідальністю засновницького договору не 
передбачено. 

Певним чином ситуацію прояснює ЦК України, який поряд із 
терміном «засновницький договір» (ст. 120, 134) запроваджує 
категорію «договір про заснування товариства» (ст. 142, 153). 

Так, за ч. 1 ст. 142 ЦК України, якщо товариство з обмеженою 
відповідальністю засновується кількома особами, ці особи в разі 
необхідності визначити взаємовідносини між собою щодо створення 
товариства укладають договір у письмовій формі, який установлює 
порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності 



щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку в 
статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення 
вкладів та інші умови. Договір про заснування товариства з 
обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання 
цього договору при державній реєстрації товариства не є 
обов’язковим. Подібні положення передбачаються ЦК України щодо 
товариства з додатковою відповідальністю й акціонерного товариства. 

Різниця між засновницьким договором і договором про заснування 
полягає не в їхніх умовах, які, фактично, є однаковими для обох видів 
договорів, а в тому, що засновницький договір є установчим 
документом товариства, а договір про заснування таким не 
вважається. Наслідком цього, як можна було побачити вище, є 
обов’язковість подання засновницького договору як установчого 
документа при державній реєстрації повного та командитного 
товариств і, відповідно, необов’язковість подання договору про 
заснування акціонерного товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю й товариства з додатковою відповідальністю як 
внутрішнього документа, що регулює відносини між їхніми 
засновниками (учасниками). 

Законодавець шляхом розмежування засновницьких договорів і 
договорів про заснування товариств відповідних видів наголошує на 
різниці в правовому статусі засновників (учасників) «товариств осіб», 
до яких належать повні та командитні товариства, та «товариств 
капіталів» – акціонерних товариств, товариств з обмеженою та 
додатковою відповідальністю. Адже, на відміну від останніх, у яких 
засновники (учасники) можуть і не брати безпосередньої участі в 
діяльності товариства, обмежуючись вирішенням організаційних 
питань на загальних зборах і доручаючи здійснення оперативно-
господарської діяльності найманим представникам виконавчого 
органу управління, учасники повного й командитного товариств 
«здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність» в 
обов’язковому порядку. Оскільки учасники таких товариств 
безпосередньо виходять на ринок, детальна правова регламентація 
відносин між ними як з приводу організації, так і функціонування 
товариств має принципове значення. Дія засновницького договору 
після державної реєстрації (створення) відповідної юридичної особи 
зберігається та триває до моменту припинення її діяльності. 

Договір для того, щоб вважатися засновницьким і, відповідно, 
установчим документом, повинен не просто регулювати відносини 
між засновниками (учасниками) корпоративної юридичної особи з 
приводу її створення й функціонування. Правовий статус цієї 
юридичної особи повинен обумовлювати обов’язкову особисту 
спільну участь її засновників у діяльності, що нею здійснюється. Саме 
це характерне для повних та командитних товариств, а також для 



фермерських господарств. Інакше договір, що укладається між 
засновниками (учасниками) з приводу створення юридичної особи, 
наділення її майном тощо, є договором про заснування й установчим 
документом не вважається. 

Загальні реквізити засновницьких договорів містяться в ГК 
України. Згідно із ч. 3 ст. 57 цього кодексу (див. також ст. 88 ЦК 
України) у засновницькому договорі засновники зобов’язуються 
утворити суб’єкт господарювання, визначають порядок спільної 
діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, 
порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб’єкта 
господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та 
входження нових засновників, інші умови діяльності суб’єкта 
господарювання, які передбачені законом, а також порядок його 
реорганізації та ліквідації відповідно до закону. 

Для окремих суб’єктів законодавство конкретизує ці загальні 
вимоги. Так, відповідно до ч. 2 ст. 82 ГК України установчі документи 
господарського товариства (для повного й командитного товариств 
таким документом є саме засновницький договір) повинні містити 
відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад 
засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та 
порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких 
необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші 
відомості. Засновницький договір повного й командитного 
товариства, крім зазначених вище відомостей, повинен визначати 
розмір частки кожного з учасників, форму їхньої участі в справах 
товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Стосовно 
вкладників командитного товариства в засновницькому договорі 
вказуються тільки сукупний розмір їхніх часток у майні товариства та 
розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. 

Засновницький договір повинен укладатися в письмовій формі, 
тому що чинне законодавство вимагає його подання для здійснення 
державної реєстрації повного та командитного товариств. Як уже 
зазначалося вище, він є консенсуальним і набуває чинності з моменту 
досягнення його сторонами згоди з усіх істотних умов. 

 
План семінарського заняття № 29 

1. Договір про спільну діяльність. 
2. Договір простого товариства. 
3. Засновницький договір. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Засновницький договір про створення юридичної особи. 
 



Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Договір, за яким сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти 
без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не 
суперечить закону, є договором: 
а) установчим. 
б) засновницьким. 
в) простого товариства. 
г) про спільну діяльність. 

2. Договір про спільну діяльність може бути: 
а) консенсуальним, безвідплатним, двостороннім або багато-

стороннім. 
б) реальним, безвідплатним, взаємним. 
в) реальним, відплатним, одностороннім. 
г) консенсуальним, безвідплатним, взаємним. 

3. Учасниками договору про спільну діяльність можуть бути: 
а) фізичні та юридичні особи. 
б) іноземні інвестори. 
в) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. 
г) усі особи, зазначені в п. а) – в). 

4. Договір про спільну діяльність укладається у формі: 
а) усній. 
б) письмовій. 
в) письмовій нотаріально посвідченій. 
г) письмовій та підлягає державній реєстрації. 

5. Договір, за яким сторони (учасники) беруть зобов’язання 
об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання 
прибутку або досягнення іншої мети, є договором: 
а) простого товариства. 
б) про спільну діяльність. 
в) засновницьким. 
г) установчим. 

 
Практичне завдання: 
НДІ «Гідропроект» уклав з ТОВ «Канкан» договір про спільну 

діяльність. Відповідно до цього договору НДІ передав як внесок право 
користування офісними приміщеннями площею 1 000 м2, а ТОВ 
зробило внесок у формі «інтелектуальної власності», зобов’язуючись 
при цьому компенсувати всі витрати інституту по експлуатації 
приміщень. 

Метою спільної діяльності було створення цеху по виробництву і 
монтажу фонтанних установок. Після закінчення року з моменту 
укладення договору НДІ «Гідропроект» було приватизовано. Перед 



викупом будинку, в якому знаходилося спірне приміщення, була 
досягнута домовленість з Фондом комунального майна м. Одеси про 
пред’явлення останнім до ТОВ «Канкан» позову про виселення. 

При розгляді справи в суді ТОВ «Канкан» посилалося на те, що 
договір про спільну діяльність не є договором оренди, укладення 
якого стосовно спірного приміщення в той період НДІ «Гідропроект» 
було заборонено. 

Як слід вирішити справу? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 

Модуль 4. Зобов’язання з односторонніх дій 
та інші позадоговірні зобов’язання. Спадкування 

Тема 29. Недоговірні зобов’язання 
з односторонніх правомірних дій 

Основні терміни та поняття: недоговірні зобов’язання з 
односторонніх правомірних дій; публічна обіцянка винагороди без 
оголошення конкурсу; публічна обіцянка винагороди за результатами 
конкурсу; конкурс; винагорода; зобов’язання із вчинення дій в 
майнових інтересах іншої особи без її доручення; зобов’язання із 
рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або 
юридичної особи. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

За зобов’язанням із публічної обіцянки винагороди особа має право 
публічно пообіцяти винагороду (нагороду) за передання їй 
відповідного результату (передання інформації, знайдення речі, 
знайдення фізичної особи, виконання завдання тощо) і у випадку 
досягнення цього результату іншою особою, виплатити обіцяну 
винагороду (нагороду). 

Підставами виникнення цього зобов’язання є вчинення зустрічних 
односторонніх правочинів особою, яка пообіцяла винагороду, – 
публічна обіцянка винагороди, та особою, яка досягла відповідного 
результату, – передання відповідного блага. 

На відміну від договору: 
1) публічна обіцянка винагороди не є офертою, оскільки 

спрямована до невизначеного кола осіб; 
2) досягнення відповідного результату не є акцептом, оскільки 

такий результат може бути одночасно досягнутий невизначеною 



кількістю осіб, кожна з яких може розраховувати на відповідну 
частину винагороди. 

Залежно від виду результату, який може бути досягнуто (без 
порівняння з іншими результатами чи, навпаки, шляхом їх 
порівняння) зобов’язання із публічної обіцянки винагороди 
поділяються на два види: 

1) публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 
(наприклад, у разі трати певної речі для її власника не має значення 
хто її знайде, і в якому місці – результат знайдення речі однією 
особою не може бути порівняний із її знайденням іншою особою); 

2) публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу 
(наприклад, створення об’єкта права інтелектуальної власності, який 
може бути співставлений із подібними об’єктами, створеними іншими 
особами). 

Публічну обіцянку винагороди за результатами конкурсу, як 
самостійний вид цивільного зобов’язання, треба відрізняти від інших 
видів конкурсу: 

– як порядку укладення договору; 
– як визначення особи, з якою може бути укладено трудовий 

договір. 
Умовами виникнення зобов’язання із публічної обіцянки 

винагороди без оголошення конкурсу є: 
– обіцянка винагороди має бути публічною, тобто, сповіщеною у 

засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб 
(обіцянка, звернене до однієї конкретної особи, не породжує цього 
виду зобов’язання); 

– обіцянка винагороди повинна мати майновий характер, тобто 
полягати у виплаті певного майнового еквіваленту, що має грошову 
оцінку (сплаті грошей, переданні речі, виконанні роботи тощо); 

– обіцянка винагороди повинна містити опис результату, який має 
бути досягнутий (він повинен бути правомірним, не суперечити 
моральним засадам суспільства, і може бути досягнутим 
невизначеним колом осіб). 

У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить 
виконати, може стосуватися разової дії або необмеженої кількості дій 
одного виду, які можуть вчинятися різними особами. 

Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з 
оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив 
бажання брати участь у ньому.  

Предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої 
діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо.  

За результатами конкурсу видається нагорода (премія). Кількість 
призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне призове місце 
тощо визначаються в умовах конкурсу.  



Умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві 
лише морального заохочення.  

Умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів на 
конкурс чи виконання певної дії.  

Предмет конкурсу, нагорода (премія), яка має бути виплачена 
переможцеві, є істотними умовами оголошення конкурсу. 

У разі виконання завдання і передання його результату особа, яка 
публічно обіцяла винагороду (нагороду), зобов’язана виплатити її.  

Якщо завдання стосується разової дії, винагорода виплачується 
особі, яка виконала завдання першою.  

Якщо таке завдання було виконано кількома особами одночасно, 
винагорода розподіляється між ними порівну. 

За зобов’язанням із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 
без її доручення якщо майновим інтересам іншої особи загрожує 
небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має 
право без доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, 
усунення або зменшення. 

Підставою виникнення цього зобов’язання є вчинення особою дій в 
інтересах іншої особи у тих випадках, коли повноваження на їх 
вчинення взагалі були відсутніми (наприклад у разі відсутності 
договору доручення, закінчення строку дії довіреності тощо). 

На відміну від зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах 
іншої особи без її доручення, при вчиненні дій з перевищенням 
повноважень (ст. 241 ЦК), в особи були повноваження на вчинення 
певних дій, однак вона вийшла за їх межі. 

Дії, які є підставою виникнення цього зобов’язання, 
характеризуються двома особливостями: 

1) вони можуть мати як юридичний (правочини – укладення 
договору, сплата боргу), так і фактичний (наприклад, охорона чужого 
майна від пошкоджень, отримання кореспонденції іншої особи тощо) 
характер; 

2) вони можуть проявлятися як у послідовності певних дій, так і у 
вчиненні однієї дії.  

Умовами виникнення зобов’язання із вчинення дій в майнових 
інтересах іншої особи без її доручення є: 

– вчинення цих дій виключно з власної ініціативи особи, що їх 
вчинила (це означає відсутність договору з особою в чиїх інтересах ці 
дії вчиняються або її вказівки, відсутність наперед обіцяної згоди на 
вчинення таких дій, відсутність вимог закону щодо їх вчинення 
тощо – опікун або піклувальник); 

– наявність небезпеки настання невигідних майнових наслідків 
майновим інтересам іншої особи (така небезпека має бути наявною на 
момент вчинення цих дій, а не уявною); 



– спрямованість цих дій на отримання очевидної вигоди (користі) 
особою, в чиїх інтересах вони вчиняються; 

– неможливість отримання згоди заінтересованої особи на 
вчинення дій в її інтересах (наприклад, відсутність такої особи у місці 
її проживання); 

– усвідомлення особою, яка вчиняє ці дії дійсної їх спрямованості 
(вони вчиняються саме для охорони інтересів відсутньої особи, а не 
для надання їй безоплатної послуги, яка має ознаки дарування). 

Суб’єктами зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах 
іншої особи без її доручення вважаються: 

1) особа, яка вчиняє дії в чужих інтересах (гестор); 
2) особа, в інтересах якої вчиняються дії (домінус). 
Ними можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи в межах 

свого рівня цивільної дієздатності. 
На особу, яка вчиняє дії в чужих інтересах покладаються такі 

обов’язки: 
1) при першій нагоді повідомити особу, в чиїх інтересах вчинені дії 

про свої дії (якщо ці дії в подальшому будуть схвалені до них 
застосовуються положення про відповідний договір); 

2) вжити усіх залежних від неї заходів щодо попередження, 
усунення або зменшення невигідних майнових наслідків для іншої 
особи (зокрема, обов’язки щодо вчинення правочинів); 

3) негайно після закінчення цих дій надати звіт про них і передати  
усе, одержане внаслідок таких дій. 

За зобов’язанням із рятування здоров’я та життя фізичної особи, 
майна фізичної або юридичної особи особа, якій завдана шкода 
внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної 
та юридичної особи від реальної загрози має право на відшкодування 
такої шкоди за рахунок держави або власника (володільця) майна. 

Підставою виникнення цього зобов’язання є вчинення особою, яка 
не має відповідних повноважень, дій фактичного характеру, які 
спрямовані на рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 
фізичної або юридичної особи від реальної загрози, внаслідок чого 
вона зазнає шкоди. 

Залежно від об’єкта рятування це зобов’язання поділяється на два 
види: 

1) зобов’язання, що виникає внаслідок рятування здоров’я і життя 
фізичної особи; 

2) зобов’язання, що виникає внаслідок рятування майна фізичної 
або юридичної особи. 

Умовами виникнення зобов’язання із рятування є: 
1) наявність у рятувальника шкоди як майнового, так і особистого 

характеру; 



2) існування реальної загрози для здоров’я, життя та майна особи 
(реальною є загроза, яка вимагає невідкладних дій рятувальника); 

Зобов’язання виникає у разі рятування як усіх об’єктів в 
сукупності, так і кожного з них окремо. 

3) відсутність у рятувальника відповідних повноважень на 
рятування здоров’я, життя чи майна (він не є професійним 
рятувальником, пожежником, лікарем, працівником правоохоронного 
органу тощо); 

4) спрямованість дій на рятування здоров’я, життя чи майна саме 
іншої особи (у разі рятування власних здоров’я, життя чи майна, 
зобов’язання не виникає); 

5) наявність причинного зв’язку між діями рятувальника та 
отриманою шкодою (в даному зобов’язанні встановлюється 
причинний зв’язок між діями потерпілої особи та наявною у неї 
шкодою, а не заподіювача шкоди як у деліктних зобов’язаннях). 

Цей вид зобов’язання треба відрізняти від завдання шкоди при 
здійсненні права на самозахист, у тому числі, у стані необхідної 
оборони (ст. 1169 ЦК), а також у стані крайньої необхідності (ст. 1171 
ЦК). 

План лекційного заняття 
1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 
2. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. 
3. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без 

її доручення. 
4. Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 

фізичної або юридичної особи. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без 
її доручення. 

2. Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 
фізичної або юридичної особи. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Публічна обіцянка винагороди є публічною, якщо: 
а) в ній визначені строк та місце виконання необхідних дій. 
б) вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином 

невизначеному колу осіб. 
в) вона стосується державних інтересів. 
г) всі відповіді вірні. 

2. Якщо у разі публічної обіцянки винагороди не визначено строк 
(термін) виконання завдання, то: 



а) воно вважається чинним протягом розумного строку 
відповідно до змісту завдання. 

б) воно вважається чинним протягом трьох місяців. 
в) воно вважається чинним протягом шести місяців. 
г) така обіцянка не має юридичної сили. 

3. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу є: 
а) двостороннім правочином. 
б) одностороннім договором. 
в) одностороннім правочином. 
г) багатостороннім договором. 

4. Якщо завдання у разі публічної обіцянки винагороди без 
оголошення конкурсу було виконано декількома особами 
одночасно, то: 
а) винагорода виплачується кожній особі в повному обсязі. 
б) винагорода не виплачується. 
в) розмір винагороди для кожної з осіб встановлюється за 

рішенням суду. 
г) винагорода розподіляється між ними порівну. 

5. Істотними умовами оголошення конкурсу є: 
а) нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві. 
б) предмет конкурсу, нагорода (премія), яка має бути виплачена 

переможцеві. 
в) строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії. 
г) нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві та 

строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії. 
 
Практичне завдання: 
Волохов, перебуваючи в нетверезому стані, у приміщенні 

належного ТОВ «Відпочинок» ресторану розбив умивальник вартістю 
2000 грн. Адміністратор запропонував йому і його приятелям 
сплатити вартість умивальника, але вони відмовилися. У цей час до 
ресторану зайшов дружинник Анісімов і став вимагати від них 
додержання порядку та сплати завданої шкоди. У відповідь на це 
Волохов з приятелями побили дружинника, завдавши йому тяжкі 
тілесні ушкодження, через що Анісімов втратив працездатність та 
позбавився заробітку за місцем роботи. Волохова було притягнуто до 
кримінальної відповідальності. Під час досудового розслідування 
Анісімов пред’явив позов до Волохова про відшкодування шкоди в 
розмірі неотриманого за час лікування заробітку та вартості 
пошкодження його власних речей. Слідчий визнав, що Анісімов 
одержав пошкодження здоров’я під час виконання своїх обов’язків як 
дружинник і на підставі ст. 1162 ЦК України притягнув ТОВ 
«Відпочинок» як цивільного відповідача. 

Визначте суб’єктний склад та зміст зобов’язань, які виникли. 



 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 30. Загальні положення про відшкодування шкоди 

Основні терміни та поняття: відшкодування шкоди; збитки; 
склад збитків; пряма дійна шкода; додаткові витрати; втрачена вигода; 
моральна шкода; вина; компенсація. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Ст. 1166 ЦК України визначає загальні підстави відповідальності за 
завдану майнову шкоду. У ч. 1 цієї норми зазначається, що майнова 
шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також 
шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному 
обсязі особою, яка її завдала, за винятком випадків, коли така особа 
доведе, що шкода завдана не з її вини. 

Підставою відшкодування шкоди юридичною або фізичною 
особою, завданої їхнім працівником, є факт заподіяння збитків 
працівником при виконанні ним своїх обов’язків іншим особам 
(третім особам). 

Умовами відшкодування шкоди визнаються: 
1. Наявність реальної шкоди. 
2. Протиправність заподіяння шкоди. 
3. Наявність причинного зв’язку між завданою шкодою і 

протиправним діянням. 
4. Вина заподіювача шкоди (шкода може бути завдана навмисно, 

недбало тощо). 
Суб’єкти відшкодування шкоди поділяються на дві групи: 
1. Заподіювачі шкоди (боржники) – у багатьох випадках за 

заподіювача шкоду відшкодовує відповідач. 
2. Потерпілі (кредитори). 
В окремих випадках у відшкодуванні шкоди можуть приймати 

участь треті особи. 
Відшкодуванню підлягають усі збитки, понесені потерпілою 

особою, у повному обсязі особою, яка завдала ці збитки, тобто 
відшкодовується як матеріальна, так і майнова шкода. 

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі 
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується 
особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, 



встановлених частиною другою ст. 1167 ЦК України, а саме, моральна 
шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 
самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 

1. Якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю фізичної особи 

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. 
2. Якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного 

засудження, незаконного притягнення до кримінальної 
відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу 
тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного 
затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у 
вигляді арешту або виправних робіт. 

3. В інших випадках, встановлених законом. 
Ст. 1192 ЦК України визначає способи відшкодування шкоди, 

завданої майну потерпілому: 
1. Особа, яка завдала шкоду, може бути зобов’язана судом 

відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, 
полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у 
повному обсязі. 

2. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, 
визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на 
момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для 
відновлення пошкодженої речі. 

Порядок відшкодування шкоди полягає в тому, що відповідач 
(юридична або фізична особа, у якої працює працівник-заподіювач 
шкоди) відшкодовує шкоду потерпілому (як правило, одноразово). 

Відповідно до ч. 1 ст. 1191 ЦК України особа, яка відшкодувала 
шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) 
до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший 
розмір не встановлений законом. 

Відповідно до ст. 1178 ЦК України шкода, яка завдана 
малолітньою особою (особа, яка не досягла 14 років), відшкодовується 
її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною 
особою, яка на законних підставах здійснює виховання малолітньої 
особи, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного 
здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за 
малолітньою особою. 

 
План лекційного заняття 

1. Загальні положення про відшкодування шкоди. 
2. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування 

шкоди. 
3. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. 



4. Врахування вини потерпілого та матеріального становища 
фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про 
відшкодування шкоди. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. 
2. Врахування вини потерпілого та матеріального становища 

фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про 
відшкодування шкоди. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Елементами зобов’язань з відшкодування шкоди є. 
а) сторони, зміст, предмет. 
б) права та обов’язки сторін. 
в) предмет. 
г) суб’єктний склад та зміст. 

2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини фізичної 
або юридичної особи, яка її завдала. 
а) якщо шкоду завдано у стані крайньої необхідності. 
б) якщо шкоду завдано працівником юридичної особи. 
в) якщо шкоду завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної 
небезпеки. 

г) якщо шкоду завдано особою в разі здійснення нею права на 
самозахист. 

3. З якого віку особа стає деліктоздатною? 
а) 16 років. 
б) 14 років. 
в) 18 років. 
г) 17 років. 

4. У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне 
майно, шкода, завдана власникові такого майна. 
а) відшкодовується державою в розмірі 50 % від вартості майна. 
б) відшкодовується державою в повному обсязі. 
в) не відшкодовується. 
г) відшкодовується органами місцевого самоврядування в 

повному обсязі. 
5. У яких зобов’язаннях шкода може бути відшкодована незалежно 

від вини особи, яка її завдала? 
а) з відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. 
б) з відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. 



в) з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 
небезпеки. 

г) з відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою. 
 
Практичне завдання: 
Громадянка Федорова вироком суду була визнана винною у 

вбивстві старої матері і засуджена до 10 років позбавлення волі. Через 
три роки за результатом перегляду вироку за нововиявленими 
обставинами засуджену було виправдано за відсутності у її діях 
складу злочину. Опинившись на волі, Федорова звернулася до юриста 
за консультацією: хто, в якому порядку і в якому обсязі повинен 
відшкодувати завдану їй шкоду. Завдану їй шкоду, зокрема, 
становлять: втрата заробітку за період позбавлення волі, втрата майна, 
яке залишалося в квартирі під час її відсутності. Крім того, під час 
відбуття покарання потерпіла захворіла на невиліковну хворобу 
дихальних шляхів. При цьому Федорова повідомила, що кримінальна 
справа розслідувалася слідчим органу внутрішніх справ, нагляд за 
ходом слідства здійснювала прокуратура, а винною її визнав суд. 

Надайте обґрунтовану відповідь. 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 31. Окремі види зобов’язань щодо відшкодування шкоди 

Основні терміни та поняття: відшкодування шкоди; 
самозахист; крайня необхідність; найманий працівник; малолітня, 
неповнолітня, недієздатна, обмежено дієздатна особа; джерело 
підвищеної небезпеки; відповідальність без вини. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

 
Виходячи з цього положення, можна зробити висновок, що 

поведінка зазначених осіб (батьків, опікунів тощо) має бути 
протиправною та винною. При цьому під їх виною слід розуміти 
нездійснення належного нагляду за підлітками в момент заподіяння 
шкоди або безвідповідальне ставлення до їх виховання. Тому 
відповідальні особи не можуть звільнитися від відповідальності, 
намагаючись довести свою невинність посиланням, зокрема, на такі 
обставини: 

1. Відсутність їх вдома в момент заподіяння малолітнім шкоди. 



2. Шкода заподіяна дітьми тоді, коли вони гостювали у родичів або 
знайомих. 

3. Проживання батьків окремо від дитини тощо. 
Відповідно до ч.2 ст. 1178 ЦК України шкода, яка завдана 

малолітньою особою під час її перебування під наглядом навчального 
закладу, закладу охорони здоров’я чи іншого закладу, що 
зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, 
яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, 
відшкодовується цими закладами та особою, якщо вони не доведуть, 
що шкоду було завдано не з їх вини. Таким чином, ця частина ст. 1178 
розширила коло суб’єктів відповідальності за шкоду, завдану 
малолітньою особою. 

Щодо шкоди, яка завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, 
то вона відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами) або 
опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за 
рішенням суду. 

Неповнолітньою особою відповідно до ЦК України є особа у віці 
від 14 до 18 років. Якщо така неповнолітня особа заподіє шкоду, то за 
ч.1 ст.1179 ЦК України, ця ж неповнолітня особа і відповідає за 
завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. 

У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для 
відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в 
частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками або 
піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з 
їх вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за 
законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад 
зобов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в 
повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоду було завдано не з його 
вини. 

Щодо шкоди, яка була завдана неповнолітньою особою після 
набуття нею повної цивільної дієздатності, то вона також 
відшкодовується нею самостійно на загальних підставах. У випадку 
відсутності у зазначеної неповнолітньої особи майна, достатнього для 
відшкодування нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої 
не вистачає, або в повному обсязі її батьками або піклувальником, 
якщо вони дали змогу на набуття нею повної цивільної дієздатності і 
не доведуть, що шкоду завдано не з їх вини. 

Шкода, яка завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, 
відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між 
ними або за рішенням суду. 

Ст. 41 ЦК України визначає правові наслідки визнання фізичної 
особи недієздатною. Одним з таких наслідків є те, що недієздатна 
особа не несе відповідальність за шкоду, яку вона завдала, а таку 
відповідальність несе її опікун. 



Відповідно до ст. 1184 ЦК України шкода, яка завдана 
недієздатною особою, відшкодовується її опікуном або закладом, який 
зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, якщо він не доведе, що 
шкода була завдана не з його вини. Обов’язок цих осіб відшкодувати 
шкоду, яка була завдана недієздатною фізичною особою, не 
припиняється в разі поновлення її цивільної дієздатності. 

Якщо опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди помер або у 
нього відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, а сама 
недієздатна особа має таке майно, суд може постановити рішення про 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю потерпілого, частково або у повному обсязі за 
рахунок майна цієї недієздатної особи. 

У ст. 37 ЦК України передбачені правові наслідки обмеження у 
дієздатності фізичної особи. Відповідно до ч. 5 цієї статті особа, 
цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність 
за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та 
за шкоду, яка завдана нею іншій особі. 

Положення цієї статті дублюється ст. 1185 ЦК України, де 
зазначається, що шкода, яка завдана фізичною особою, цивільна 
дієздатність якої обмежена, відшкодовується нею на загальних 
підставах. 

Іноді особи цілком дієздатні не можуть розуміти значення своїх дій 
або керувати ними внаслідок, наприклад, раптової втрати свідомості 
чи у стані афекту. Враховуючи можливість таких життєвих ситуацій, 
ЦК України у ст. 1186 передбачив, що шкода, яка завдана фізичною 
особою, яка в момент її заподіяння не усвідомлювала значення своїх 
дій та (або) не могла керувати ними, не відшкодовується. З 
урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка 
завдала шкоду, суд може постановити рішення про відшкодування 
нею цієї шкоди частково або у повному обсязі. 

Якщо фізична особа, яка завдала шкоди, сама довела себе до стану, 
в якому вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла 
керувати ними в результаті вжиття нею алкогольних напоїв, 
наркотичних засобів, токсичних речовин тощо, шкода, яка завдана 
нею, відшкодовується на загальних підставах. 

Відповідно до ст. 1176 ЦК України шкода, яка завдана фізичній 
особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення 
до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як 
запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, 
незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного 
стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується 
державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і 
службових осіб органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури 
або суду. 



Закон України від 1 грудня 1994 року до зазначених незаконних дій 
додає ще такі дії: 

1. Незаконне проведення в ході розслідування чи судового 
розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного 
накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи 
(посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян. 

2. Незаконна конфіскація майна, незаконне накладення штрафу. 
3. Незаконне проведення оперативно-розшукових заходів, 

передбачених Законами України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» та «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю». 

Зазначені незаконні дії правоохоронних органів мають бути 
стверджені відповідними процесуальними документами (наприклад, 
виправдувальний вирок, постанова про припинення кримінальної 
справи тощо). 

Таким чином, підставами відповідальності за шкоду, заподіяну 
незаконними діями правоохоронних органів, є шкода, незаконні дії, 
причинний зв’язок між незаконними діями та шкодою. Наявність вини 
відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України від 
1 грудня 1994 року не вимагається. 

Суб’єктами зазначених вище правовідносин є наступні категорії 
осіб: 

1. Заподіювачі шкоди – це прокурори, судді, слідчі, оперативники 
та інші категорії посадових осіб правоохоронних органів. До цієї 
категорії також відноситься держава. 

2. Потерпілі – це, як правило, фізичні особи, а також юридичні 
особи. До цієї категорії можна також віднести спадкоємців потерпілих 
(у випадку, якщо особа, якій було завдано шкоду правоохоронними 
органами померла). 

Право на відшкодування заподіяної шкоди виникає з моменту 
вступу у законну силу виправдувального вироку, з дня винесення 
постанови про закриття кримінальної справи, в основу якої покладено 
реабілітуючі підстави (відсутність події злочину, відсутність у діянні 
особи складу злочину або недоказовість участь громадянина у 
вчиненні злочину), чи припинення справи про адміністративне 
правопорушення. 

Об’єкти відшкодування шкоди, завданої незаконними діями 
правоохоронних органів, визначаються в кожному конкретному 
випадку. У законі України від 1 грудня 1994 року передбачаються 
наступні об’єкти відшкодування даної шкоди: 

1. Заробіток та інші грошові доходи, втрачені ним внаслідок таких 
незаконних дій. 

2. Майно (у тому числі гроші, грошові вклади і відсотки за ними, 
цінні папери, частка у статутному фонді (капіталі) господарського 



товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не 
отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або 
звернене у доход держави судом, вилучене органами дізнання чи 
попереднього слідства, органами, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт. 

3. Штрафи, стягнені на виконання судового вироку, судові витрати, 
інші суми, сплачені громадянином внаслідок незаконних дій. 

4. Суми, сплачені громадянином за надання йому юридичної 
допомоги. 

5. Моральна шкода. 
Необхідність відшкодування шкоди, завданої життю і здоров’ю 

особи, зумовила запровадження спеціальних понять: «каліцтво», 
«інше ушкодження здоров’я», професійне захворювання» тощо. 
Здоров’я особи – це стан повного фізичного, духовного та соціального 
благополуччя людини. Таким чином, відсутність хвороб не свідчить 
про здоров’я людини. 

Життя – це процес існування людини, протягом якого вона може 
реалізовувати духовні, соціальні та фізичні потреби. Смерть – це стан 
тіла людини, зумовлений невідворотними руйнівними процесами 
життєво важливих органів, систем організму людини (мозок, серце 
тощо). Медицина виділяє клінічну та біологічну смерть. Клінічна 
смерть – це припинення діяльності життєво важливих органів людини, 
а біологічна смерть – це остаточна або невідворотна смерть внаслідок 
розпаду клітин головного мозку. 

Підставами відшкодування шкоди, завданої здоров’ю є: 
1. Каліцтво – за своїм змістом каліцтво прийнято поділяти на два 

різновиди: травма і професійне захворювання. Травма – це, як 
правило, раптове пошкодження тіла людини, а професійне 
захворювання – це тривалий вплив шкідливих факторів на організм 
людини, який пов’язаний з її професійною діяльністю. 

2. Інше ушкодження здоров’я – це протиправне заподіяння шкоди 
здоров’ю людини внаслідок створення небезпечних для здоров’я 
умов. 

Таким чином, підставами виникнення цих зобов’язань є травми, 
професійне захворювання та інше ушкодження здоров’я. 

Умовами відповідальності за шкоду, завдану здоров’ю людини є: 
1. Протиправність діяння. 
2. Винність діяння (в окремих випадках відповідальність має місце 

і за відсутності вини). 
3. Причинний зв’язок між протиправним діянням і заподіяною 

шкодою. 
4. Наявність самої шкоди. 
Шкода, заподіяна здоров’ю, включає в себе заробіток (дохід), 

втрачений внаслідок ушкодження здоров’я, а також витрати, пов’язані 



з медичним обстеженням, діагностуванням, лікуванням, 
протезуванням, доглядом тощо. 

Відповідно до ст. 1195 ЦК України фізична або юридична особа, 
яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я 
фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому заробіток 
(дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної 
або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові 
витрати, викликані необхідністю лікування, придбання ліків, 
протезування тощо. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров’я, відшкодовується без урахування 
пенсії, яка була призначена у зв’язку втратою здоров’я, або пенсії, яку 
вона отримувала до цього, а також інших доходів. 

Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір 
відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я. 

Порядок відшкодування шкоди, завданої здоров’ю фізичної особи 
регулюється ст. 1202 ЦК України, відповідно до загального правила 
якої відшкодування зазначеної шкоди здійснюється щомісячними 
платежами. Проте, за наявності обставин, які мають істотне значення, 
а також з урахуванням матеріального становища заподіювача шкоди, 
сума відшкодування може бути виплачена одноразово, але не більш як 
за три роки вперед. 

Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого 
регламентується ст. 1200 ЦК України, згідно з якою, у випадку смерті 
потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні 
особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право 
на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, 
народжена після його смерті, а саме: 

1. Дитина – до досягнення нею 18 років (якщо учню або студенту – 
до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним 23 років). 

2. Чоловік, дружина, батьки (усиновлювачі), які досягли пенсійного 
віку, що встановлений законом – довічно. 

3. Інвалід – на строк його інвалідності. 
4. Однин з батьків (усиновлювачів) або другий з подружжя чи 

інший член сім’ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не 
працюють і здійснюють догляд дітьми, братами, сестрами, внуками 
померлого – до досягнення ними 14 років. 

5. Інші непрацездатні особи, які були на утриманні потерпілого – 
протягом 5 років після його смерті. 

Вищезазначеним особам шкода відшкодовується у розмірі 
середньомісячного заробітку 

потерпілого з вирахуванням частки, яка припадала на нього самого 
та працездатних осіб, які перебували на його утриманні, але не мають 
права на відшкодування шкоди. До складу доходів потерпілого 



включаються також пенсія, суми, що належали йому за договором 
довічного утримання, та інші аналогічні виплати, які він одержував. 

Особам, які втратили годувальника, шкода відшкодовується в 
повному обсязі без урахування пенсії, призначеної їм внаслідок втрати 
годувальника, та інших доходів. 

 
План семінарського заняття № 30 

1. Особливості відшкодування шкоди різних форм. 
2. Відшкодування шкоди, заподіяної малолітньою, неповнолітньою, 

недієздатною, обмежено дієздатною особою. 
3. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я, або смертю. 
4. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 
5. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків товарів, робіт чи послуг. 
 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я, або смертю. 

2. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 
3. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків товарів, робіт чи послуг. 
 

Практичні завдання до самостійної роботи 
Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Хто є боржником у зобов’язаннях з відшкодування шкоди, 
завданої малолітньою особою? 
а) батьки (усиновлювачі), опікун чи інша особа, яка на правових 

підставах здійснювала виховання малолітньої особи. 
б) держава. 
в) малолітня особа. 
г) батьки чи піклувальники. 

2. У якому випадку у фізичної особи не виникає право на 
відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) 
слідства, прокуратури або суду? 
а) в разі відсутності вини в діях посадових чи службових осіб 

правоохоронних органів. 
б) в разі скасування судом незаконного вироку суду. 
в) якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про 

амністію або акта про помилування. 
г) всі відповіді вірні. 



3. У якому випадку шкода, завдана майну фізичної особи, 
відшкодовується державою? 
а) якщо шкоду завдано неплатоспроможною особою. 
б) якщо шкоду завдано внаслідок умислу потерпілого. 
в) якщо шкоду завдано смертю фізичної особи. 
г) якщо шкоду завдано внаслідок злочину і не встановлено особу, 

яка його вчинила або вона є неплатоспроможною. 
4. Чи мають батьки (усиновлювачі) право регресу до своїх дітей в 

разі відшкодування завданої ними шкоди по досягненню 
повноліття? 
а) ні. 
б) так. 
в) так, якщо у дітей є власний заробіток. 
г) ні, окрім випадків, коли батьки стали непрацездатними. | 

5. Чи зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, батьки, 
щодо якої вони були позбавлені батьківських прав? 
а) так, протягом двох років після позбавлення їх батьківських 

прав. 
б) так, протягом трьох років після позбавлення їх батьківських 

прав. 
в) ні. 
г) так. 

 
Практичне завдання: 
Горін їздив містом на мотоциклі, не маючи прав на його 

управління, і був затриманий інспектором ДАІ. До з’ясування 
обставин справи мотоцикл було поставлено на стоянку перед відділом 
міліції, звідки його вкрали. Горін звернувся до райвідділу внутрішніх 
справ з позовом про відшкодування завданої йому шкоди. 

Як слід вирішити справу? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 32. Зобов’язання із набуття чи збереження майна без 
достатньої правової підстави 

Основні терміни та поняття: зобов’язання із набуття чи 
збереження майна без достатньої правової підстави. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 



Зобов’язання із безпідставного збагачення (з безпідставного 
придбання або збереження майна) – один з видів позадоговірних 
зобов’язань. На підставі цього зобов’язання особа, яка одержала чи 
зберегла майно за рахунок іншої особи без достатньої підстави, 
встановленої законом або договором, зобов’язана повернути таке 
майно цій особі, а остання має право вимагати від зобов’язаної особи 
виконання її обов’язку. Даний вид позадоговірних зобов’язань 
породжують особливі юридичні факти, до яких належать: 

1. Збільшення або збереження майна однієї особи за рахунок іншої 
особи. Вираз «за рахунок іншої особи» означає, що водночас 
відбуваються два процеси: придбання або збереження майна однією 
особою (набувачем) і втрата майна іншою особою (потерпілим). 
Одержання майна може полягати не лише у придбанні предметів 
матеріального світу, а й у набутті речових прав тощо (наприклад, 
права власності на речі та гроші, в набутті права вимоги тощо). 
Збереження майна має місце, коли одна особа виконала зобов’язання 
іншої, прийняла на себе зобов’язання замість іншої, зазнала витрат, 
які за нормального стану речей мала була б понести особа, що 
зберегла майно. 

2. Збільшення або збереження майна має бути безпідставним. 
Безпідставність полягає в тому, що придбання чи збереження майна 
має місце без достатньої підстави, яка встановлена договором або 
законом, або за підставою, яка згодом відпала. 

Іноді правова підстава, за якою придбане майно, згодом відпадає. 
Це буває, зокрема, або при одержанні майна на підставі угоди, яку 
пізніше визнав суд недійсною, або у зв’язку з введенням в дію нової 
правової норми, якій надається зворотна сила, або внаслідок 
скасування вищою інстанцією у порядку нагляду рішення суду, на 
підставі якого було проведення стягнення на користь позивача. 

Учасниками цього зобов’язання можуть бути як фізичні, так і 
юридичні особи. 

Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або 
зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової 
підстави, зобов’язана повернути потерпілому це майно (наприклад, у 
результаті помилки залізниця видала вантаж організації, яка не є 
вантажоодержувачем. У цьому разі зазначена організація придбала не 
належне їй майно і зобов’язана його повернути). Крім того, особа 
зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було 
набуте, згодом відпала. 

У разі невиконання цього обов’язку безпідставно одержане майно 
підлягає стягненню із зазначеної організації у примусовому порядку 
через суд. 

Набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте 
майно в натурі. У випадку неможливості повернення в натурі 



безпідставно набутого майна потерпілому, відшкодовується його 
вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про 
повернення майна. 

Об’єктами відшкодування є безпідставно набуте або збережене 
майно, а також доходи від безпідставно набутого майна. 

Відповідно до ст. 1214 ЦК України особа, яка набула майно або 
зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов’язана 
відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від 
цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про 
володіння цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу 
вона відповідає також за допущене нею погіршення майна. 

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої 
правової підстави, має право вимагати відшкодування зроблених нею 
витрат на майно від часу, з якого вона зобов’язана повернути доходи. 

У разі безпідставного одержання чи збереження грошей 
нараховуються проценти за користування ними відповідно до ст. 536 
ЦК України. 

В деяких випадках безпідставно одержане майно не підлягає 
поверненню. 

Ст. 1215 ЦК України визначає перелік безпідставного набутого 
майна, яке не підлягає поверненню, який не є вичерпним: 

1. Заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, 
допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові 
суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата 
проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за 
відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку 
набувача. 

2. Інше майно, якщо це встановлено законом. 
У всіх зазначених вище випадках поведінка осіб, які одержали 

відповідні грошові суми є невинною, і тому законодавець не визнав за 
потрібне застосувати до них цивільно-правову санкцію у вигляді 
повернення майна, що одержано безпідставно або за підставою, яка 
згодом відпала. 

 
План семінарського заняття № 31 

1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи 
збереження майна без достатньої правової підстави. 

2. Об’єкт, суб’єкти та зміст зобов’язання із набуття чи збереження 
майна без достатньої правової підстави. 

3. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат 
на його утримання. 

 
Питання для самостійного опрацювання 



1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи 
збереження майна без достатньої правової підстави. 

2. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат 
на його утримання. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Утримання яких тварин є джерелом підвищеної небезпеки? 
а) будь-яких тварин. 
б) свійських тварин. 
в) лише диких тварин. 
г) диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід, 

2. Вина потерпілого не враховується: 
а) у разі відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника. 
б) у разі відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки. 
в) у разі відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою 

права на самозахист. 
г) всі відповіді вірні. 

3. Як визначається розмір відшкодування у разі каліцтва або іншого 
ушкодження здоров’я фізичної особи, яка в момент завдання 
шкоди не працювала? 
а) виходячи з розміру 5 мінімальних заробітних плат. 
б) виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. 
в) виходячи з розміру 50 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян. 
г) виходячи з середнього розміру заробітної плати працівника 

відповідної кваліфікації. 
4. Які особи не мають права на відшкодування шкоди і разі смерті 

потерпілого? 
а) батьки, які досягли пенсійного віку. 
б) діти потерпілого. 
в) дружина (чоловік) від попереднього шлюбу. 
г) непрацездатні особи, які були на утриманні потерпілого. 

5. Чи встановлено законом мінімальний розмір моральна шкоди? 
а) ні. 
б) так. 
в) лише в зобов’язаннях з відшкодування шкоди, завданої 

смертю фізичної особи. 
г) лише в зобов’язаннях з відшкодування шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу 
дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду. 

 



Практичне завдання: 
Горін їздив містом на мотоциклі, не маючи прав на його 

управління, і був затриманий інспектором ДАІ. До з’ясування 
обставин справи мотоцикл було поставлено на стоянку перед відділом 
міліції, звідки його вкрали. Горін звернувся до райвідділу внутрішніх 
справ з позовом про відшкодування завданої йому шкоди. 

Як слід вирішити справу? 
 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 
 

* * * 
 
 

Тема 33. Загальні положення про спадкування 

Основні терміни та поняття: спадкове право; спадкування; 
спадщина; спадкова маса; спадкодавець; спадкоємці; відкриття 
спадщини; заповіт; таємний заповіт; заповіт подружжя; спадкування 
за заповітом; заповідальний відказ; спадкування за законом; 
черговість спадкування за законом; право представлення; 
комморієнти; заява про прийняття спадщини; свідоцтво про право на 
спадщину; відумерла спадщина; спадковий договір. 

Методичні рекомендації до вивчення теми 

Поняття спадкування визначається ст. 1216 ЦК України, відповідно 
до якої спадкуванням визнається перехід спадкової маси (спадщини), 
тобто цивільних прав та обов’язків від людини, що померла 
(спадкодавця), до інших осіб (до спадкоємців). 

Спадкування характеризується такими ознаками: 
1. Для здійснення вищезазначеного переходу прав та обов’язків 

необхідна наявність певного фактичного складу, передбаченого 
нормою спадкового права. До підстав спадкування відноситься 
фактична або юридична смерть людини, а також закон і заповіт. Ці 
підстави не протистоять одна одній і не виключають одна одну. 
Бувають випадки, коли одна частина спадщини може перейти до 
спадкоємців за заповітом, а інша – за законом. 

2. Єдність прав та обов’язків, які переходять, сприймається як одне 
ціле, що й пояснює об’єднання їх одним терміном – спадщина чи 
спадкова маса. 

3. Спадкування має універсальний (загальний) характер, а не 
сингулярний (частковий). 

Перехід усіх прав та обов’язків відбувається водночас і на підставі 
одного акта. 



Спадкове право – це найдавніший інститут права, який був і є 
актуальним з позиції його дослідження, розвитку та вдосконалення, 
оскільки стосується особистих інтересів людини. Поняття спадкового 
права можна розглядати у об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 
Спадкове право в об’єктивному розумінні – це система цивільно-
правових норм, які регулюють суспільні відносини у зв’язку з 
переходом прав та обов’язків від померлої людини до її спадкоємців. 
Під спадковим правом у суб’єктивному розумінні розуміють права 
особи, яка закликається до спадкоємства, та права особи, яка вже 
прийняла спадщину. 

Оскільки спадкове право – це окремий інститут цивільного права, 
то цілком закономірно, що його норми базуються на притаманних 
лише цій підгалузі права принципах. До найважливіших принципів 
спадкового права відносять: 

1. Принцип універсального правонаступництва – полягає в тому, 
що акт прийняття спадщини поширюється на всю спадщину, 
незалежно від того в кого вона перебуває і що певні її об’єкти 
невідомі спадкоємцю в момент прийняття спадщини. Крім того, 
універсальність проявляється і в тому, що до спадкоємця переходять 
не лише права, а й обов’язки. 

2. Принцип свободи заповіту. Цей принцип тісно пов’язаний із 
загально цивільним принципом диспозитивності цивільно-правового 
регулювання і означає, що спадкодавець може розпорядитися своїм 
майном на випадок смерті, склавши заповіт, або взагалі не робити 
цього. У заповіті він може визначити як спадкоємців будь-яких 
суб’єктів цивільного права, поділивши між ними на свій розсуд 
майно, що йому належить. Складання заповіту, його скасування – 
виключно воля спадкодавця, ніхто немає права примусово впливати 
на його дії. 

Відповідно до ст. 1217 ЦК України спадкування може бути двох 
видів, а саме: 

1. Спадкування за законом. 
2. Спадкування за заповітом. 
Історично першим було спадкування за усним заповітом. 

Спадкування за законом настає тоді, коли громадянин не залишив 
заповіту або заповіт виявився недійсним, або спадкоємці за заповітом 
не прийняли спадщину, або не закликаються до спадкування, або 
громадянин розпорядився лише частиною свого майна (в останньому 
випадку спадкування за законом матиме місце щодо майна, відносно 
якого немає розпоряджень у заповіті). 

Часом відкриття спадщини визнається день фактичної або 
юридичної смерті людини. З цього дня виникає спадкове 
правовідношення. Значення часу відкриття спадщини полягає в тому, 



що з цього часу спадкоємці мають право на спадкування і можуть 
його реалізувати протягом певного часу, якщо вони цього забажають. 

За загальним правилом місцем відкриття спадщини визнається 
останнє місце проживання спадкодавця. На жаль, новий ЦК України 
не врегулював всі питання щодо місця відкриття спадщини. У ч.2 
ст. 1221 ЦК України зазначається, що якщо місце проживання 
спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини є 
місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за 
відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини 
рухомого майна, якщо інше не встановлено міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Законодавство не дає відповіді на таке питання щодо місця 
відкриття спадщини: чи можна визнавати місцем відкриття спадщини 
будинки пристарілих, будинки відпочинку, місця позбавлення волі 
тощо у випадку, якщо ці місця були останнім місцем проживання 
певної людини? Відповідь на це питання дає судова практика: всі 
вищезазначені місця, але ні в якому разі не місця позбавлення волі, 
можна визнавати місцем відкриття спадщини. 

Правове значення місця відкриття спадщини полягає у наступному: 
1. За місцем відкриття спадщини закликаються спадкоємці до 

спадкування. 
2. За місцем відкриття спадщини спадкоємці можуть реалізувати 

свої спадкові права. 
3. За місцем відкриття спадщини може здійснюватися охорона 

спадкового майна. 
4. За місцем відкриття спадщини вирішуються спори між 

спадкоємцями. 
5. За місцем відкриття спадщини спадкоємцям видається свідоцтво 

про право на спадкування. 
Спадкодавцями можуть бути виключно фізичні особи, незалежно 

ні від чого. 
Спадкоємцями, окрім фізичних осіб, можуть також бути юридичні 

особи, а також інші учасники цивільних правовідносин, але лише тоді, 
коли має місце спадкування за заповітом. Відповідно до ст. 1222 ЦК 
України спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні 
особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які 
були зачаті за життя спадкодавця і народжені живим після відкриття 
спадщини (немає значення зачаття таких дітей у шлюбі чи поза ним). 

Якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати 
одна після одної (наприклад, чоловік та дружина), спадщина 
відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них. Якщо декілька 
осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під час 
спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи 
тощо), припускається, що вони померли одночасно. У цьому випадку 



спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб 
(ст.1220 ЦК України). Проте, якщо такий спадкоємець (комморієнт) 
помирає наступної календарної дати, то спадкування здійснюється за 
правилами спадкової трансмісії. Відповідно до ст. 1276 ЦК України 
якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття 
спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому 
частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у 
спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). 

Потрібно відрізняти усунення від спадкування від подібних 
термінів, а саме – позбавлення, відмови та неприйняття спадщини. 
Усунення від спадкування здійснюється виключно судом. Всі усунені 
поділяються на дві групи: 

1. Особи, які не мають право спадкувати ні за законом, ні за 
заповітом, тобто абсолютно усунені. До таких осіб відносяться особи, 
які позбавили життя або спадкодавця або спадкоємців з метою 
звуження кола спадкоємців, або вчинили замах на такий злочин, за 
винятком випадку, коли спадкодавець, знаючи про вчинений замах на 
його життя певною особою, все ж призначив її своїм спадкоємцем за 
заповітом. 

2. Особи, які можуть успадковувати лише за заповітом: особи, які 
юридично та морально позбавлені певних прав (наприклад, 
батьківських прав). Відповідно до ч.3 ст. 1224 ЦК України не мають 
права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони 
були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на 
час відкриття спадщини. Не мають права на спадкування за законом 
одна після одної також особи, шлюб між якими є недійний або 
визнаний таким за рішенням суду. За рішенням суду особа може бути 
усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, 
що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через 
похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. 

Не мають права на спадкування також особи, які умисно 
перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни 
або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на 
спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню 
їхньої частки у спадщині. 

Позбавлення права на спадкування здійснюється не судом, а 
спадкодавцем. Відмова від спадкування здійснюється спадкоємцями. 
Неприйняття спадщини – це відмова від неї на підставі письмової 
заяви. 

Склад спадщини – це сукупність прав та обов’язків спадкодавця, 
належних йому за життя, які переходять до спадкоємців. Всі майнові 
права, які переходять до спадкоємця у процесі спадкування мають 
назву спадкового активу, а сукупність обов’язків – спадкового пасиву. 
Не можна прийняти права і відмовитися від обов’язків. 



Відповідно до ст. 1219 ЦК України до складу спадщини не входять 
права та обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, 
зокрема: 

1. Особисті немайнові права. 
2. Право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях 

громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими 
документами. 

3. Право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров’я. 

4. Право на аліменти, пенсія, допомога або інші виплати, 
встановлені законом. 

5. Права та обов’язки особи як кредитора або боржника, 
передбачені ст. 608 ЦК України (припинення зобов’язання смертю 
фізичної особи). 

Заповіт – це особисте письмове розпорядження людини на випадок 
власної смерті, у якому виражається остання воля щодо подальшої 
юридичної долі належних їй прав та обов’язків. 

За своєю юридичною природою заповіт – це односторонній 
правочин. У цьому правочині виражається волевиявлення лише однієї 
особи – заповідача. Внаслідок такого одностороннього волевиявлення 
після смерті заповідача у певних осіб, згаданих у заповіті, як правило, 
виникає право на одержання спадщини. На дійсність заповіту не 
впливає той факт, що спадкоємець за заповітом не лише не 
висловлював під час складання заповіту згоди на прийняття 
спадщини, але навіть і не знав про те, що на його користь складено 
заповіт. 

Коли громадянин залишив заповіт, то після його смерті майно 
переходить до особи чи до осіб, вказаних у заповіті, тобто настає 
спадкування за заповітом. Спадкування за заповітом матиме місце за 
умов, що заповіт буде дійсним, що спадкоємці не будуть усунені від 
спадщини і що спадкоємці за заповітом висловлять згоду прийняти 
спадщину. 

Заповідальний відказ – це покладення заповідачем на спадкоємця 
або спадкоємців обов’язку передати у власність частину спадщини 
визначеній особі, тобто відказоодержувачу. 

Відказоодержувачем можуть бут и особи, які входять і які не 
входять до числа спадкоємців за законом. 

Заповідач вправі зробити розпорядження в заповіті щодо 
покладення обов’язку на спадкоємців вчинити певні дії майнового 
характеру. Ці дії можуть стосуватися визначеного і невизначеного 
кола осіб (наприклад, щодо розпорядження особистими паперами, 
визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання тощо). 

Секретний заповіт – це заповіт, який посвідчується нотаріусом без 
ознайомлення з його змістом. 



Сутність спадкування за законом полягає в тому, що у разі 
відсутності заповіту, визнання заповіту недійсним, усунення 
спадкоємців за заповітом від спадкування, або коли громадянин 
розпорядився лише частиною свого майна, до спадкування 
закликаються визначені законом спадкоємці у порядку черговості. 

Таким чином при спадкуванні за законом майно померлого 
переходить до осіб, зазначених у законі. Закон також встановлює і 
порядок переходу майна померлого до цих осіб. Визначаючи черги 
спадкоємців за законом, законодавець враховує кровну спорідненість 
(родинні відносини), шлюбні стосунки (перебування чоловіка та 
жінки у зареєстрованому шлюбі), сімейні стосунки тощо. 

При спадкуванні за законом спадкове майно поділяється на рівні 
частини між особами, які закликані до спадкування у порядку 
черговості. Проте, перш ніж визначити конкретно частку кожного із 
спадкоємців, слід встановити, яке майно належало померлому 
(наприклад, коли під час сумісного життя подружжя придбало 
будинок, то після смерті одного з них треба визначити, яка частка в 
праві власності на будинок належала померлому, і тільки в цій частці і 
відкривається спадщина; це стосується і іншого майна). 

Відповідно до ст. 1267 ЦК України спадкоємці за усною згодою 
між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити 
розмір частки у спадщині когось з них. Спадкоємці за письмовою 
угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується 
нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір 
частки у спадщині когось із них. 

Відповідно до загального правила спадкоємці за законом 
одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга 
спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі 
відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на 
спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її 
прийняття. ст. 1259 ЦК України встановлює винятки з цього 
загального правила, а саме: 

1. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на 
спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором 
заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. 
Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який бере у ньому 
участь, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у 
спадщині. 

2. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, 
може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із 
спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що 
вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, 
надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку 
хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. 



У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з 
одного боку, та усиновлювач та його родичі – з другого, 
прирівнюються до родичів за походженням. Усиновлений та його 
нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, 
інших його родичів за походженням по висхідній лінії. Батьки 
усиновленого та його інші родичі за походженням по висхідній лінії 
не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків. 

Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий 
зв’язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за 
походженням, то уразі смерті його баби, діда за походженням 
усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у 
разі смерті його брата, сестри за походженням – має право на 
спадкування як спадкоємець другої черги. У разі смерті усиновленого 
його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був збережений 
правовий зв’язок, спадкують на загальних підставах. 

ЦК України передбачає п’ять черг спадкоємців за законом з 
кожною із яких необхідно детально ознайомитися.  

Спадкування вважається завершеним тоді, коли спадкоємець 
отримає свідоцтво про право на спадкування від державного 
нотаріуса. 

 
План лекційного заняття 

1. Загальні положення про спадкування. 
2. Спадкування з заповітом. 
3. Спадкування за законом. 

 
План семінарського заняття № 32 

1. Загальні положення про спадкування 
2. Спадкування з заповітом 
3. Спадкування за законом 
4. Здійснення права на спадкування 
5. Спадковий договір. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Спадкування за законом 
2. Здійснення права на спадкування 
3. Спадковий договір. 

 
Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Заповідальний відказ – це: 
а) можливість спадкування в разі настання певної умови. 
б) відмова спадкоємця від прийняття спадщини. 



в) передання у власність або за іншим речовим правом майнового 
права або речі, що входить або не входить до складу 
спадщини. 

г) призначення іншого спадкоємця на випадок, якщо 
спадкоємець, зазначений у заповіті, помре, не прийме її або 
відмовиться від її прийняття чи буде усунений від права на 
спадкування. 

2. Що не входить до складу спадщини? 
а) борги спадкодавця. 
б) майнові права. 
в) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, 

встановлені законом. 
г) обов’язок сплатити штраф, що був присуджений судом 

спадкодавцеві за його життя. 
3. Комморієнти – це: 

а) особи, які померли в різний час, але в межах однієї доби. 
б) особи, які померли одночасно під час спільної для них не-

безпеки. 
в) особи, які відмовилися від прийняття спадщини. 
г) особи, які усуваються від права на спадкування. 

4. Заповідачем може бути: 
а) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я. 
б) будь-яка юридична особа. 
в) фізична особа, яка досягла 16-річного віку. 
г) дієздатна фізична особа. 

5. Спадкодавцем може бути: 
а) фізична особа, яка досягла 16-річного віку. 
б) фізична особа, яка досягла 18-річного віку. 
в) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я. 
г) дієздатна фізична особа. 

 
Практичне завдання: 
Матвієнко, який постійно мешкав у м. Полтаві, поїхав 5 лютого 

2012 р. у відрядження до м. Бєлгород, де через добу помер у готелі. На 
спадщину (дім, земельну ділянку, іменні акції, вклад у банку, 
предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, особисті речі) 
заявили свої права сестра Матвієнка, його дружина та племінник. 
Сестра померлого останні три роки мешкала із Матвієнком в його 
будинку і вела з останнім спільне господарство. Вона вважає себе 
єдиним спадкоємцем, оскільки дружина Матвієнка з 
2007 р. проживала окремо від чоловіка і поділила з ним майно, хоча 
розірвання шлюбу не оформила, а племінник не може вимагати частки 
в спадщині, бо є спадкоємцем другої черги. 



Визначте коло спадкоємців і порядок спадкування окремих 
об’єктів. 

 
Список інформаційних джерел: 1-10, 11-12, 26, 62. 



ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи 
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у 
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і 
завершується разом зі складанням рубіжного чи підсумкового 
контролю з навчальної дисципліни. 

Ця група завдань має науково-дослідницький характер, спонукає до 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і виявляє здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їхнє виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних 
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для 
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчально-
методичних рекомендацій в опануванні дисципліни тими з них, хто 
мають низьку академічну успішність, та створення умов для 
поглиблення знань та розвитку творчих здібностей обдарованих 
студентів. Під час проведення індивідуальних занять передбачається 
робота за такими напрямками: надання допомоги студентам, які 
потребують додаткових роз’яснень при підготовці до складання 
проміжного та підсумкового контролю (усне та письмове тестування, 
співбесіда, аналіз аналітичних оглядів, публікацій за визначеною 
проблемою, матеріалів розв’язання практичних ситуацій); 
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань, 
написанні есе та надання їхній роботі творчого спрямування 
(обговорення матеріалів наукового реферату з визначеної проблеми, 
підготовлених доповідей на студентську наукову конференцію, для 
участі у засіданнях гуртка «Ін Юре» та в дебатах на засіданнях клубу 
«Феміда», матеріалів публікацій у наукових виданнях, розробок 
сценаріїв дидактичної гри); підбиття підсумків виконання студентами 
письмових робіт (тестів, понятійних диктантів, модульних контрольних 
робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної роботи. 

Есе (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) – 
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який 
виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу 
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування 
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений 
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний 
чи суто белетристичний характер. 



Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох з 
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, 
творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми, 
запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з 
останнім. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових 
робіт, дає змогу отримати позитивну оцінку. Студенту надається 
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не 
більше двох з навчальної дисципліни). 

У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом 
викладача повинні навчитись аналізувати деякі правові документи, 
нормативні акти, вміти оцінювати певні правові ситуації, правильно 
кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати відповідні 
документи. Такі документи складаються з урахуванням вимог 
законодавства та повинні мати самостійний характер. 

У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною 
науковою роботою, за погодженням із викладачем вона може бути 
зарахована замість есе та презентацій (якщо студент не потребує 
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми 
роботами з господарського права на конкурси наукових праць, 
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування 
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів. 

Вказівки до виконання індивідуальних завдань 
Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 

реферату. 
Робота над рефератом складається із наступних етапів: вибір теми 

на основі тематики, затвердженої кафедрою; накопичення 
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист 
реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список використаної літератури. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 
якої складається попередній план з двох-трьох пунктів. План не слід 
занадто деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання 
теми в логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 
реферату узгодити на консультації з викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 
допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати бібліотечні 
каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 



словники, статистичні збірники), наукова та періодична література 
(монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 
правильно ув’язати теоретичні положення з практикою, розкрити 
матеріал відповідно до складеного плану. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 
план реферату з вказаними сторінками відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, 
з яких вони наведені, та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша 
цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а друга – 
номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраним на комп’ютері з 
одного боку аркуша формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 
14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, інтервал – 
1,5. Кожен розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки повинні 
бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12–
15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 
загальної кількості сторінок з кожного літературного джерела. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку 
його необхідно доопрацювати відповідно до даних у ній 
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо: текст 
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не 
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; 
реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і 
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і 



вільному його викладу під час захисту . 
 

Рекомендована тематика для письмової доповіді (есе), реферата 
 

1. Норма цивільного процесуального права поняття межі дії та 
реалізація в цивільному судочинстві. 

2. Тлумачення актів цивільного законодавства України. 
3. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне 

існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу та 
особисту недоторканність). 

4. Підстави та наслідки недійсності підприємницьких договорів (на 
матеріалах практики господарських судів). 

5. Мирова угода у цивільному судочинстві. 
6. Договір про професійну підготовку у вищому навчальному 

закладі. 
7. Юридична природа прав учасників господарських товариств. 
8. Набувальна давність у цивільному праві. 
9. Позбавлення права приватної власності. 
10. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві. 
11. Судочинство у справах при визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою та оголошення її померлою. 
12. Правове регулювання договірних відносин генеральних 

підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві. 
13. Цивільно-правове регулювання поруки. 
14. Індивідуалізація суб’єктів підприємницької діяльності. 
15. Право спільної сумісної власності фізичних осіб. 
16. Право користування чужим майном. 
17. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством 

України. 
18. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав 

споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 
19. Релігійні організації як суб’єкти цивільного права. 
20. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект) . 
21. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством 

України . 
22. Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної 

допомоги . 
23. Договірне регулювання відносин подружжя . 
24. Договір переробки давальницької сировини. 
25. Цивільно-правове регулювання доменних імен. 
26. Договір довічного утримання. 
27. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг у цивільному праві України (цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право). . 



28. Правова природа представництва у цивільному процесі. 
29. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий 

аспект). 
30. Правове регулювання відносин за кредитним договором. 
31. Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових 

зобов’язань. 
32. Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні. 
33. Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав. 

 
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 

правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 
участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 
етапами: 

– вибір теми доповіді; 
– підбір літератури та інших джерел; 
– визначення форми і структури доповіді; 
– підготовка тексту доповіді. 
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 
обов’язково повинна бути суто юридичною за змістом, а може містити 
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 
Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації 
в українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для самого 
доповідача. Також при визначенні теми слід враховувати доступність 
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 
джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, остаточний 
варіант теми доповіді доцільно формулювати разом з викладачем-
консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення 
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими 
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики 
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до 
викладача (щодо кількості та якості джерел, необхідних для 
належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення 
літератури доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи 
матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь призначена 
для обговорення під час дискусії, для її підготовки рекомендується 
широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що 
написані «живою» мовою. 



При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну 
сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План 
подається на другій сторінці роботи і повинен включати: вступ (у ньому 
визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною 
проблемою дискусії та мета, якої студент намагатиметься досягти, 
розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з 
декількох розміщених у певній логічній послідовності питань 
відповідно до змісту теми; висновок (у ньому підводиться підсумок 
досягнення визначеної у вступі роботи мети, чітко окреслюється власне 
ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються 
практичні способи вирішення цієї проблеми); список літератури. 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або 
надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на 
папері формату А4 (210 х 297). При цьому обсяг вступу повинен 
складати не більше 1-ї сторінки, а висновку – 2-х сторінок. На 
титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему 
роботи, прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи, прізвище та 
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 
лапки і давати точні та повні посилання на ці джерела. Посилання 
робляться у вигляді зносок (у нижній частині сторінки). Зноски 
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 
пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних правил 
подається список використаних правових джерел та літератури у такій 
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права. 

Цивільні правовідносини 

1. Цивільне право як галузь приватного права. 

2. Предмет цивільного права. 

3. Метод цивільно-правового регулювання. 

4. Принципи цивільного права. 

5. Система цивільного права. 

6. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права. 

7. Загальна характеристика джерел цивільного права. 

8. Цивільне законодавство України: поняття і структура. 

9. Конституція України – основа цивільного законодавства 

України. 

10. Цивільний кодекс України як основний акт цивільного 

законодавства України, історія його прийняття та структура. 

11. Інші акти цивільного законодавства. 

12. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом 

суб’єктів. 

13. Міжнародні договори та їх значення у регулюванні цивільних 

правовідносин. 

14. Договір як джерело цивільного права, акти цивільного 

законодавства і договір. 

15. Нормативний договір. 

16. Типові та примірні договори. 

17. Звичай як джерело цивільного права. 

18. Звичаї ділового обороту. 

19. Цивільно-правові норми: поняття, види. 

20. Оцінювальні поняття в цивільному праві. 

21. Аналогія в цивільному праві. 

22. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні норм цивільного права. 

23. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. 

24. Цивільне право як навчальна дисципліна. 

25. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 

26. Поняття цивільного правовідношення. 

27. Елементи цивільного правовідношення. 

28. Суб’єкти цивільних правовідносин. 



29. Об’єкти цивільних правовідносин. 

30. Зміст цивільних правовідносин. 

31. Поняття та зміст суб’єктивних прав та обов’язків. 

32. Види цивільних правовідносин. 

33. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 

34. Поняття фізичної особи. 

35. Цивільна правоздатність фізичної особи. 

36. Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної 

особи. 

37. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи. 

38. Нікчемність правочинів та недійсність актів, що обмежують 

можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні 

права та обов’язки. 

39. Співвідношення цивільної правоздатності та суб’єктивного 

цивільного права. 

40. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 

41. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 

42. Визнання фізичної особи недієздатною. 

43. Опіка та піклування. 

44. Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове 

значення. 

45. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 

46. Акти цивільного стану. 

47. Фізична особа – підприємець. 

48. Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності 

фізичною особою. 

49. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. 

50. Управління майном, що використовується для підприємницької 

діяльності органом опіки та піклування. 

51. Банкрутство фізичної особи-підприємця. 

52. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи. 

53. Класифікація особистих немайнових прав в цивільному праві. 

54. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 

55. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи. 

56. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 

фізичної особи. 



57. Загальна характеристика способів захисту особистих 

немайнових прав. 

58. Спростування недостовірної інформації та відповідь як способи 

захисту особистих немайнових прав. 

59. Поняття «поширення недостовірної інформації». 

60. Оціночні судження. 

61. Презумпція недостовірності негативної інформації про особу. 

62. Спростування недостовірної інформації, поширеної через ЗМІ. 

63. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті 

немайнові права фізичної особи. 

64. Відшкодування майнової та моральної шкоди як способи 

захисту особистих немайнових прав фізичної особи. 

65. Поняття й ознаки юридичної особи. 

66. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. 

67. Місцезнаходження юридичної особи. 

68. Найменування юридичної особи. 

69. Особисті немайнові права юридичної особи. 

70. Юридичні особи приватного права та юридичні особи 

публічного права. 

71. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. 

72. Установи. 

73. Підприємницькі та непідприємницькі товариства. 

74. Господарські товариства. 

75. Виробничий кооператив. 

76. Філії та представництва. 

77. Створення, державна реєстрація юридичної особи. 

78. Припинення юридичних осіб, їх реорганізація та ліквідація. 

79. Управління юридичною особою. 

80. Відповідальність юридичних осіб. 

81. Правові форми участі держави, територіальних громад у 

цивільних відносинах. 

82. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 

83. Оборотоспроможність об’єктів цивільних прав. 

84. Речі як об’єкти цивільних прав. 

85. Поняття та класифікація речей. 

86. Нерухомі та рухомі речі. 

87. Державна реєстрація прав на нерухомість. 

88. Речі подільні та неподільні, визначені індивідуальними або 

родовими ознаками, споживні та неспоживні. 

89. Головна річ і приналежність, складові речі. 



90. Складні речі. 

91. Продукція, плоди та доходи. 

92. Майно. 

93. Підприємство як єдиний майновий комплекс. 

94. Гроші (грошові кошти). 

95. Валютні цінності. 

96. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних 

прав. 

97. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 

98. Нематеріальні блага як об’єкти цивільного прав. 

99. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

100. Інформація, особисті немайнові блага. 

101. Службова та комерційна таємниця як об’єкти цивільних 

правовідносин. 

102. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків. 

103. Межі здійснення цивільних прав. 

104. Зловживання правом. 

105. Виконання цивільних обов’язків. 

106. Право на захист цивільних прав та інтересів. 

107. Захист цивільних прав та інтересів судом. 

108. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, 

органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. 

109. Захист цивільних прав нотаріусом. 

110. Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інтересів. 

111. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування. 

112. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. 

113. Види та форми цивільно-правової відповідальності. 

114. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. 

115. Цивільно-правова відповідальність без наявності вини. 

116. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

117. Поняття та визначення строку та терміну. 

118. Види цивільно-правових строків та термінів. 

119. Початок перебігу та закінчення строку. 

120. Порядок вчинення дій в останній день строку. 

121. Поняття, значення і види дії позовної давності. 



122. Зміна тривалості позовної давності. 

123. Обчислення позовної давності. 

124. Початок перебігу, зупинення і переривання позовної давності. 

125. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. 

126. Застосування позовної давності до додаткових вимог. 

127. Наслідки спливу позовної давності. 

128. Поновлення позовної давності. 

129. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

130. Поняття та види правочинів. 

131. Одно-, дво- або багатосторонні правочини. 

132. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 

правочину. 

133. Презумпція правомірності правочину. 

134. Форма правочину, способи волевиявлення. 

135. Правочини, які можуть вчинятися усно. 

136. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі. 

137. Вимоги до письмової форми правочину. 

138. Нотаріальне посвідчення правочину. 

139. Державна реєстрація правочину. 

140. Місце вчинення правочину. 

141. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з 

настанням певної обставини (відкладальна, скасувальна 

обставина). 

142. Тлумачення змісту правочину. 

143. Відмова від правочину. 

144. Недійсність правочину. 

145. Правові наслідки недійсності правочину, його частини. 

146. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми 

правочину, вимоги закону про нотаріальне посвідчення 

одностороннього правочину, договору. 

147. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою, 

неповнолітньою особами за межами їхньої цивільної 

дієздатності. 

148. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, 

цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної 

дієздатності. 

149. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки 

та піклування. 

150. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною 

особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення 



своїх дій та (або) не могла керувати ними, правові наслідки 

вчинення правочину недієздатною фізичною особою. 

151. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, 

якого вона не мала права вчиняти. 

152. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний 

порядок. 

153. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом 

помилки, обману, насильства, у результаті зловмисної 

домовленості представника однієї сторони з другою стороною, 

під впливом тяжкої обставини. 

154. Правові наслідки фіктивного, удаваного правочину. 

155. Момент недійсності правочину. 

156. Поняття та підстави представництва. 

157. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки 

вчинення правочину представником. 

158. Передоручення. 

159. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 

160. Представництво за законом. 

161. Комерційне представництво. 

162. Представництво за довіреністю. 

163. Поняття, форма довіреності. 

164. Довіреність юридичної особи. 

165. Термін довіреності. 

166. Припинення представництва за довіреністю, скасування 

довіреності. 

167. Відмова представника від вчинення дій визначених довіреністю. 

 

Змістовий модуль 2. Право власності та інші речові права 

168. Поняття та ознаки речових прав. 

169. Види речових прав. 

170. Поняття власності і права власності. 

171. Зміст права власності. 

172. Суб’єкти права власності. 

173. Право власності Українського народу. 

174. Право приватної власності. 

175. Право державної власності. 

176. Право комунальної власності. 

177. Здійснення права власності. 

178. Межі здійснення права власності. 

179. Обов’язки власника. 



180. Тягар утримання майна. 

181. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження 

майна. 

182. Поняття та види права спільної власності. 

183. Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави 

виникнення. 

184. Визначення часток у праві спільної часткової власності. 

185. Ідеальна і реальна частка. 

186. Здійснення права спільної часткової власності. 

187. Право переважної купівлі частки у праві спільної часткової 

власності. 

188. Припинення права спільної часткової власності. 

189. Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави 

виникнення. 

190. Здійснення права спільної сумісної власності. 

191. Припинення права спільної сумісної власності. 

192. Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види. 

193. Набуття права власності на новостворену річ. 

194. Переробка (специфікація) як підстава набуття права власності. 

195. Набуття права власності на прирощення, які приносить річ. 

196. Привласнення загальнодоступних дарів природи. 

197. Набуття права власності на безхазяйну річ. 

198. Знахідка та порядок набуття права власності на неї. 

199. Бездоглядна домашня тварина. 

200. Набуття права власності на скарб. 

201. Набуття права власності за давністю володіння нею (набувальна 

давність). 

202. Набуття права власності за договором. 

203. Момент виникнення права власності у набувача за договором. 

204. Інші похідні способи набуття права власності. 

205. Загальна характеристика підстав (способів) припинення права 

власності. 

206. Співвідношення понять «припинення права власності» і 

«позбавлення права власності». 

207. Відчуження речі як підстава припинення права власності. 

208. Відмова власника від права власності. 

209. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй 

належати. 

210. Знищення речі як підстава припинення права власності. 

211. Викуп пам’ятки історії та культури. 



212. Викуп земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю. 

213. Націоналізація, конфіскація і реквізиція як підстави припинення 

права власності. 

214. Інші підстави припинення права власності. 

215. Загальна характеристика речових прав на чуже майно, їх види. 

216. Право володіння чужим майном: суб’єкти, підстави виникнення 

та припинення. 

217. Обов’язок недобросовісного володільця щодо повернення майна 

особі, яка має на нього право власності чи інше право, або яка є 

добросовісним володільцем. 

218. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут). 

219. Суб’єкти, об’єкти, види та зміст сервітуту, порядок його 

встановлення та припинення. 

220. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис). 

221. Підстави виникнення та припинення. 

222. Строк договору про надання права користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. 

223. Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої у 

користування для сільськогосподарських потреб, та 

землекористувача. 

224. Право землекористувача на відчуження права користування 

земельною ділянкою. 

225. Поняття та підстави виникнення права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). 

226. Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої для 

забудови, та землекористувача. 

227. Підстави та правові наслідки припинення права користування 

земельною ділянкою для забудови. 

228. Загальні засади захисту права власності. 

229. Речово-правові способи захисту права власності. 

230. Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним 

(віндикаційний позов), та розрахунки. 

231. Особливості витребування майна від добросовісного набувача. 

232. Витребування грошей та цінних паперів. 

233. Захист права власності від порушень, не пов’язаних із 

позбавленням володіння (негаторний позов). 

234. Визнання права власності. 

235. Визнання незаконним правового акту, що порушує право 

власності. 



236. Особливості відшкодування шкоди, завданої власникові 

земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку 

із зниженням їх цінності. 

237. Зобов’язально-правові способи захисту права власності. 

238. Поняття права інтелектуальної власності. 

239. Творча діяльність. 

240. Співвідношення права інтелектуальної власності та права 

власності. 

241. Об’єкти права інтелектуальної власності. 

242. Особисті немайнові і майнові права на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

243. Строк чинності прав інтелектуальної власності. 

244. Використання об’єкта права інтелектуальної власності. 

245. Передання майнових прав інтелектуальної власності. 

246. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить 

кільком особам. 

247. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору. 

248. Права інтелектуальної власності на об’єкт за замовленням. 

249. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. 

250. Захист права інтелектуальної власності судом. 

251. Поняття і джерела авторського права. 

252. Об’єкти авторського права. 

253. Твори, які не є об’єктами авторського права. 

254. Права на проекти офіційних документів, символів і знаків. 

255. Виникнення авторського права. 

256. Суб’єкти авторського права. 

257. Співавторство. 

258. Особисті немайнові права автора. 

259. Забезпечення недоторканності твору. 

260. Майнові права інтелектуальної власності на твір. 

261. Використання твору. 

262. Використання твору за згодою автора. 

263. Правомірне використання твору без згоди автора. 

264. Право автора на оплату за використання його твору. 

265. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на 

твір. 

266. Наслідки закінчення строку чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір. 

267. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору. 



268. Спадкування авторських майнових прав. 

269. Поняття та джерела суміжних прав. 

270. Об’єкти суміжних причин. 

271. Суб’єкти суміжних прав. 

272. Види суміжних прав. 

273. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних 

прав. 

274. Виникнення і здійснення суміжних прав. 

275. Використання виконання. 

276. Права виконавців. 

277. Використання фонограми, відеограм. 

278. Використання передачі (програми) організації мовлення. 

279. Строк чинності суміжних майнових прав. 

280. Поняття наукового відкриття. 

281. Право на наукове відкриття. 

282. Поняття та загальна характеристика права інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, на 

компонування інтегральної мікросхеми, об’єкти 

раціоналізаторської пропозиції, нові сорти рослин і породу 

тварин, комерційне найменування, торговельну марку, 

географічне зазначення, комерційну таємницю. 

283. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності. 

284. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

285. Ліцензійний договір. 

286. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 

287. Договір комерційної концесії. 

 

Змістовий модуль 3. Зобов’язальне право. Окремі види 

договірних зобов’язань 

1. Зобов’язальне право. 

2. Окремі види договірних зобов’язань. 

3. Зобов’язальне право та його місце в системі цивільного права. 

4. Поняття зобов’язання. 

5. Підстави виникнення зобов’язань. 

6. Види зобов’язань. 

7. Елементи зобов’язання. 

8. Сторони і треті особи у зобов’язанні. 



9. Множинність сторін, її види. 

10. Заміна сторін у зобов’язанні. 

11. Поняття договору в цивільному праві. 

12. Співвідношення між поняттями «договір», «правочин», 

«домовленість», «контракт». 

13. Свобода договору та її межі. 

14. Консенсуальні і реальні договори. 

15. Односторонні і двосторонні договори. 

16. Відплатні та безвідплатні договори. 

17. Попередній договір. 

18. Змішаний договір. 

19. Публічний договір. 

20. Договір приєднання. 

21. Договір на користь третьої особи. 

22. Зміст договору. 

23. Істотні умови договору. 

24. Предмет договору. 

25. Ціна в договорі. 

26. Строк договору. 

27. Типові і примірні договори. 

28. Поняття та стадії укладення договору. 

29. Пропозиція укласти договір (оферта), вимоги до неї. 

30. Публічна оферта. 

31. Правове значення реклами та інших пропозицій, адресованих 

невизначеному колу осіб. 

32. Прийняття пропозиції (акцепт). 

33. Момент укладення договору. 

34. Місце укладення договору. 

35. Форма договору. 

36. Підстави для зміни і розірвання договору. 

37. Правові наслідки зміни і розірвання договору. 

38. Співвідношення між поняттями «розірвання договору» і 

«відмова від договору». 

39. Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. 

40. Суб’єкти виконання зобов’язання. 

41. Строк (термін) виконання зобов’язання. 

42. Місце виконання зобов’язання. 

43. Спосіб виконання зобов’язання. 

44. Особливості виконання грошових зобов’язань. 



45. Виконання зобов’язання шляхом внесення боргу в депозит 

нотаріуса. 

46. Зустрічне виконання зобов’язання. 

47. Підтвердження виконання зобов’язання. 

48. Загальна характеристика підстав (способів) припинення 

зобов’язань. 

49. Припинення зобов’язання належним його виконанням. 

50. Передання відступного. 

51. Припинення зобов’язання шляхом зарахування зустрічних 

однорідних вимог. 

52. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. 

53. Новація. 

54. Прощення боргу. 

55. Неможливість виконання як підстава припинення зобов’язання. 

56. Збіг кредитора і боржника в одній особі. 

57. Смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи – сторони у 

зобов’язанні та їх вплив на динаміку зобов’язального 

правовідношення. 

58. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення 

виконання зобов’язань, їх ознаки, види. 

59. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. 

60. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 

61. Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання. 

62. Завдаток: поняття, функції. 

63. Співвідношення з авансом. 

64. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого 

завдатком. 

65. Застава: поняття, види, підстави виникнення. 

66. Предмет застави. 

67. Суб’єкти заставних правовідносин. 

68. Договір застави, його зміст та форма. 

69. Звернення стягнення на заставлене майно. 

70. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання. 

71. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його 

види. 

72. Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в 

сучасних умовах, сфера застосування та джерела правового 

регулювання. 

73. Сторони в договорі купівлі-продажу. 

74. Право продажу речі. 



75. Форма договору купівлі-продажу. 

76. Зміст договору купівлі-продажу. 

77. Предмет договору. 

78. Кількість, асортимент, комплектність, якість товару, тара і 

упаковка. 

79. Комплект товару. 

80. Ціна в договорі купівлі-продажу. 

81. Права та обов’язки покупця і продавця. 

82. Види договорів купівлі-продажу. 

83. Договір роздрібної купівлі-продажу та його види. 

84. Договір поставки. 

85. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

86. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу. 

87. Договір міни. 

88. Договір дарування: поняття, ознаки, сфера застосування. 

89. Сторони в договорі. 

90. Предмет договору дарування. 

91. Форма договору. 

92. Обов’язки дарувальника. 

93. Відмова від договору дарування. 

94. Розірвання договору дарування. 

95. Пожертва як різновид дарування. 

96. Договір ренти: поняття, ознаки. 

97. Сторони в договорі ренти. 

98. Форма договору. 

99. Зміст договору ренти. 

100. Передання майна під виплату ренти. 

101. Форма і розмір ренти, строк її виплати. 

102. Забезпечення виплати ренти. 

103. Припинення договору ренти. 

104. Договір довічного утримання: поняття, ознаки. 

105. Сторони у договорі. 

106. Форма договору довічного утримання (догляду). 

107. Зміст договору. 

108. Обов’язки набувача за договором. 

109. Забезпечення виконання договору довічного утримання 

(догляду). 

110. Припинення договору довічного утримання (догляду). 

111. Поняття, предмет та строк договору найму. 



112. Сторони в договорі найму, їх права та обов’язки. 

113. Права третіх осіб на річ, яка передана у найм. 

114. Правові наслідки зміни власника речі, переданої у найм. 

115. Піднайм. 

116. Припинення договору найму. 

117. Окремі види договору найму (оренди). 

118. Договір прокату. 

119. Договір найму (оренди) земельної ділянки. 

120. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. 

121. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 

122. Договір лізингу та його види. 

123. Поняття, предмет, форма та строк договору позички. 

124. Зміст договору позички. 

125. Розірвання договору. 

126. Припинення договору. 

127. Поняття договору найму (оренди) житла та його види. 

128. Предмет та форма договору комерційного найму (оренди) 

житла. 

129. Сторони в договорі, їх права та обов’язки. 

130. Строк договору. 

131. Договір піднайму житла. 

132. Заміна наймача у договорі. 

133. Підстави та правові наслідки розірвання договору. 

134. Поняття та види договорів про виконання робіт. 

135. Загальна характеристика договору підряду. 

136. Випадки зміни та розірвання договору підряду. 

137. Порядок і строки пред’явлення позовів у разі виявлення 

недоліків у роботі. 

138. Виконання, передання та прийняття, оплата робіт за договором. 

139. Види договору підряду. 

140. Договір побутового підряду. 

141. Договір будівельного підряду. 

142. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи. 

143. Об’єкт та предмет договору. 

144. Поняття та предмет договорів на виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 

145. Сторони договору, їх права та обов’язки. 

146. Ризики та відповідальність сторін за договором. 

147. Договір про надання послуг. 

148. Виконання договору про надання послуг. 



149. Плата за договором про надання послуг. 

150. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про 

безоплатне надання послуг. 

151. Строк договору про надання послуг. 

152. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання 

послуг. 

153. Розірвання договору про надання послуг. 

154. Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. 

155. Співвідношення між поняттями «доручення» і «довіреність». 

156. Сторони у договорі. 

157. Зміст договору доручення. 

158. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. 

159. Припинення договору доручення. 

160. Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. 

161. Договір комісії і суміжні договори (договір доручення, договір 

консигнації, агентський договір). 

162. Сторони у договорі. 

163. Зміст договору комісії. 

164. Права та обов’язки сторін, їх зміст та порядок виконання. 

165. Припинення договору комісії. 

166. Поняття та ознаки договору управління майном. 

167. Джерела правового регулювання. 

168. Сторони у договорі. 

169. Форма договору. 

170. Зміст договору управління майном. 

171. Права та обов’язки сторін за договором. 

172. Припинення договору управління майном. 

173. Загальні положення про перевезення. 

174. Договір перевезення вантажу. 

175. Договір перевезення пасажира та багажу. 

176. Права пасажира. 

177. Договір чартеру (фрахтування). 

178. Перевезення у прямому змішаному сполученні. 

179. Довгостроковий договір. 

180. Перевезення транспортом загального користування. 

181. Транспортне експедирування. 

182. Договір транспортного експедирування. 

183. Форма договору транспортного експедирування. 

184. Плата за договором експедирування. 

185. Виконання договору транспортного експедирування. 



186. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові. 

187. Відповідальність експедитора за договором транспортного 

експедирування. 

188. Відмова від договору транспортного експедирування. 

189. Загальні положення про зберігання. 

190. Договір зберігання. 

191. Форма договору зберігання. 

192. Строк зберігання. 

193. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на 

зберігання. 

194. Зберігання в товарному складі. 

195. Поняття товарного складу. 

196. Договір складського зберігання. 

197. Зберігання речей, визначених родовими ознаками. 

198. Огляд товару. 

199. Зміна умов зберігання та стан товарів. 

200. Складські документи. 

201. Подвійне складське свідоцтво. 

202. Права володільця складського та заставного свідоцтва. 

203. Передання складського та заставного свідоцтва. 

204. Просте складське свідоцтво. 

205. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. 

206. Спеціальні види зберігання. 

207. Зберігання речі у ломбарді. 

208. Зберігання цінностей у банку. 

209. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що 

охороняється банком. 

210. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не 

охороняється банком. 

211. Зберігання речей у камерах схову транспортних організацій. 

212. Зберігання речей у гардеробі організації. 

213. Зберігання речей пасажира під час його перевезення. 

214. Зберігання речей у готелях. 

215. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр). 

216. Зберігання автотранспортних засобів. 

217. Договір охорони. 

218. Поняття та правове регулювання фінансових послуг. 

219. Договір позики. 

220. Форма договору позики. 

221. Проценти за договором позики. 



222. Обов’язок позичальника повернути позику. 

223. Наслідки порушення договору позичальником. 

224. Оспорювання договору позики. 

225. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. 

226. Новація боргу у позикове зобов’язання. 

227. Кредит. 

228. Кредитний договір. 

229. Форма кредитного договору. 

230. Відмова від надання або одержання кредиту. 

231. Комерційний кредит. 

232. Банківський вклад. 

233. Договір банківського вкладу. 

234. Форма договору банківського вкладу. 

235. Види банківських вкладів. 

236. Проценти на банківський вклад. 

237. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою 

особою. 

238. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. 

239. Ощадна книжка. 

240. Ощадний (депозитний) сертифікат. 

241. Поняття та правове регулювання кредитно-розрахункових 

відносин. 

242. Договір банківського рахунка. 

243. Укладення договору банківського рахунка. 

244. Операції за рахунком, що виконуються банком. 

245. Форми розрахунків. 

246. Види безготівкових розрахунків. 

247. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

248. Розрахунки за акредитивом. 

249. Розрахунки за інкасовими дорученнями. 

250. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 

251. Факторинг. 

252. Поняття договору факторингу. 

253. Предмет договору факторингу. 

254. Сторони у договорі факторингу. 

255. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги. 

256. Відповідальність клієнта перед фактором. 

257. Виконання боржником грошової вимоги факторові. 

258. Наступне відступлення права грошової вимоги. 

259. Права фактора. 



260. Зустрічні вимоги боржника та захист прав боржника. 

261. Страхування. 

262. Види страхування. 

263. Предмет договору страхування. 

264. Страховий ризик і страховий випадок. 

265. Страхова сума. 

266. Форма договору страхування. 

267. Істотні умови договору страхування. 

268. Момент набрання чинності договором страхування. 

269. Сторони у договорі страхування. 

270. Страховики, страхувальники. 

271. Укладення договору страхування на користь третьої особи. 

272. Вигодонабувачі. 

273. Співстрахування. 

274. Договір страхування одного й того самого об’єкта. 

275. Договір перестрахування. 

276. Обов’язки страховика. 

277. Обов’язки страхувальника. 

278. Страховий платіж (внесок, премія) і страховий тариф. 

279. Страхова оцінка. 

280. Умови та порядок здійснення страхової виплати. 

281. Відмова від здійснення страхової виплати. 

282. Відповідальність страховика. 

283. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, 

відповідальної за завдані збитки. 

284. Зміна страхувальника – фізичної особи у договорі страхування. 

285. Наслідки припинення юридичної особи – страхувальника. 

286. Наслідки визнання страхувальника – фізичної особи 

недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності. 

287. Припинення договору страхування. 

288. Недійсність договору страхування. 

289. Обов’язкове страхування. 

290. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги 

до форми. 

291. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності: поняття, види. 

292. Ліцензійний договір: поняття, ознаки, сфера застосування. 

293. Сторони у ліцензійному договорі. 

294. Зміст ліцензійного договору. 



295. Типові ліцензійні договори. 

296. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності. 

297. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта 

права інтелектуальної власності. 

298. Договір комерційної концесії (франчайзингу): поняття, ознаки, 

сфера застосування. 

299. Сторони у договорі комерційної концесії. 

300. Форма договору. 

301. Зміст договору комерційної концесії. 

302. Права та обов’язки сторін за договором. 

303. Припинення договору комерційної концесії. 

304. Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера 

застосування, джерела правового регулювання. 

305. Сторони в договорі. 

306. Форма договору про спільну діяльність. 

307. Зміст договору. 

308. Поняття договору простого товариства. 

309. Вклади учасників простого товариства. 

310. Правовий режим спільного майна. 

311. Порядок ведення спільних справ учасників простого товариства. 

312. Розподіл між учасниками прибутків, спільних витрат і збитків. 

313. Припинення договору простого товариства. 

 

Змістовий модуль 4. Зобов’язання з односторонніх дій та 

інші позадоговірні зобов’язання. Спадкування 

314. Зобов’язання з односторонніх дій 

315. та інші позадоговірні зобов’язання. 

316. Спадкування. 

317. Недоговірні зобов’язання, їх особливості та види. 

318. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення 

конкурсу. 

319. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 

320. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 

без її доручення. 

321. Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, 

майна фізичної або юридичної особи. 

322. Поняття і значення зобов’язань із відшкодування шкоди. 

323. Елементи зобов’язання із відшкодування шкоди. 



324. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування 

шкоди. 

325. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. 

326. Врахування вини потерпілого та матеріального становища 

фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про 

відшкодування шкоди. 

327. Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою права на 

самозахист та у стані крайньої необхідності. 

328. Відшкодування шкоди, завданої працівником. 

329. Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх 

службовими чи посадовими особами. 

330. Особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового 

слідства, прокуратури чи суду. 

331. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, 

недієздатною, обмежено дієздатною особою. 

332. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не 

усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати 

ними. 

333. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки. 

334. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я. 

335. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 

336. Особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої 

смертю потерпілого. 

337. Розмір і порядок відшкодування такої шкоди. 

338. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від 

злочину. 

339. Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків товарів, робіт чи послуг. 

340. Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи 

збереження майна без достатньої правової підстави. 

341. Сфера застосування даного інституту. 

342. Об’єкт, суб’єкти та зміст зобов’язання із набуття чи збереження 

майна без достатньої правової підстави. 

343. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і 

витрат на його утримання. 

344. Спадкове право та його місце в системі цивільного права. 

345. Поняття та види спадкування. 



346. Спадщина, її склад. 

347. Об’єкти, які не входять до складу спадщини. 

348. Підстави для відкриття спадщини. 

349. Час і місце відкриття спадщини. 

350. Спадкоємці. 

351. Усунення від права на спадкування. 

352. Спадкування за заповітом як вид спадкування. 

353. Поняття заповіту. 

354. Види заповітів. 

355. Право на заповіт, його суб’єкти. 

356. Свобода заповіту. 

357. Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за 

законом, зміна черговості. 

358. Спадкування за правом представлення. 

359. Розміри часток у спадщині при спадкуванні за законом. 

360. Загальний порядок прийняття спадщини. 

361. Особливості прийняття спадщини окремими категоріями 

спадкоємців. 

362. Поняття та ознаки спадкового договору. 
 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

(1 семестр) 
 

Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 
Цивільні правовідносини 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. 
Місце цивільного права в системі галузей права. 

2. Метод цивільно-правового регулювання. 
3. Принципи цивільного права. 
4. Система цивільного права. 
5. Загальна характеристика джерел цивільного права. 
6. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом 

суб’єктів. 
7. Договір як джерело цивільного права, акти цивільного 

законодавства і договір. 
8. Цивільно-правові норми: поняття, види. 
9. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні норм цивільного права. 
10. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. 
11. Цивільне право як навчальна дисципліна. 
12. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 
13. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 

правовідношення. 
14. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
15. Об’єкти цивільних правовідносин. 
16. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних 

прав та обов’язків. 
17. Види цивільних правовідносин. 
18. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 
19. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 
20. Ім’я, місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове 

значення. 
21. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 
22. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення 

підприємницької діяльності фізичною особою. 
23. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. 
24. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання 

фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування. 
25. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 



26. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх 
класифікація. 

27. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 
фізичної особи. 

28. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 
фізичної особи. 

29. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. 
30. Загальна характеристика способів захисту особистих немайнових 

прав. 
31. Поняття й ознаки юридичної особи. 
32. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. 
33. Види (форми) юридичних осіб. 
34. Загальна характеристика підприємницьких товариств. 
35. Юридичні особи приватного та публічного права. Загальна 

характеристика непідприємницьких товариств. 
36. Філії та представництва юридичних осіб. 
37. Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення 

юридичних осіб, їх реорганізація та ліквідація. 
38. Правові форми участі держави, територіальних громад у 

цивільних відносинах. 
39. Поняття та види об’єктів цивільних прав. 
40. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та класифікація речей. 
41. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних 

прав. Грошові кошти. 
42. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 
43. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 
44. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків. 
45. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання правом. 
46. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 
47. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності; 
48. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Цивільно-

правова відповідальність без наявності вини, звільнення від 
відповідальності. 

49. Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-
правових строків та термінів. 

50. Поняття, значення і види дії позовної давності, її перебіг та 
обчислення. 

51. Початок перебігу строків позовної давності. Зупинення перебігу 
строків позовної давності. Перерив строку позовної давності. 

52. Поняття, ознаки та види правочинів. 
53. Форми правочинів. 
54. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності 

правочину. 



55. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація 
правочину. 

56. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з 
настанням певної обставини (відкладальна, скасувальна 
обставина). 

57. Тлумачення змісту правочину. 
58. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при 

вчиненні правочину. 
59. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки 

недійсності правочину, його частини. 
60. Окремі види недійсних правочинів. 
61. Поняття, підстави та види представництва. 
62. Правовідносини представництва, передоручення. 
63. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки 

вчинення правочину представником. 
64. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 

 
Модуль 2. Право власності та інші речові права 

65. Поняття власності. Право власності та його місце в системі 
речових прав. 

66. Об’єктивне та суб’єктивне право власності. Зміст права 
власності. 

67. Суб’єкти та об’єкти трава власності. 
68. Види та форми власності і Україні. 
69. Право спільної власності. 
70. Загальні засади здійснення права власності. 
71. Право господарського відання і право оперативного управління 

як засоби здійснення права власності. 
72. Загальні положення про набуття права власності. 
73. Первісні (первинні) способи набуття права власності, загальні та 

спеціальні підстави набуття права власності. 
74. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 
75. Момент набуття права власності. 
76. Підстави припинення права власності. 
77. Поняття та види інших речових прав, їх ознаки. Речові права на 

чуже майно. 
78. Сервітути. 
79. Емфітевзис та суперфіцій. 
80. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право 

володіння чужим майном. 
81. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-

правових засобів захисту права власності. 
82. Віндикаційний позов. 
83. Негаторний позов. 



84. Визнання права власності. 
85. Поняття та види інтелектуальної власності. 
86. Право інтелектуальної власності та його відношення до речового 

права. 
87. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної 

власності. 
88. Зміст права інтелектуальної власності. 
89. Здійснення права інтелектуальної власності. 
90. Захист права інтелектуальної власності. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

(ЕКЗАМЕНУ) 

(2 семестр) 
 

1. Цивільне право, як приватне право. Предмет цивільного права. 
Місце цивільного права в системі галузей права. 

2. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного 
права. 

3. Система цивільного права. 
4. Загальна характеристика джерел цивільного права. Дія актів 

цивільного законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. 
5. Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та 

застосуванні норм цивільного права. Договір як джерело 
цивільного права, акти цивільного законодавства і договір. 

6. Цивільно-правові норми: поняття, види. 
7. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. 

Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 
8. Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного 

правовідношення. 
9. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних 

правовідносин. 
10. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст суб’єктивних 

прав та обов’язків. 
11. Види цивільних правовідносин. 
12. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних 

правовідносин. 
13. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. 

Ім’я, місце проживання фізичної особи та їх цивільно-правове 
значення. 

14. Цивільна дієздатність фізичної особи та її обсяг. 



15. Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення 
підприємницької діяльності фізичною особою. Цивільно-правова 
відповідальність фізичної особи-підприємця. 

16. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання 
фізичної особи недієздатною. Опіка та піклування. 

17. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 

18. Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи, їх 
класифікація. 

19. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 
фізичної особи. 

20. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття 
фізичної особи. 

21. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав. Загальна 
характеристика способів захисту особистих немайнових прав. 

22. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи приватного права 
та юридичні особи публічного права. 

23. Види (форми) юридичних осіб. 
24. Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення 

юридичних осіб, їх реорганізація та ліквідація. 
25. Правові форми участі держави, територіальних громад у 

цивільних відносинах. 
26. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти 

цивільних прав. Поняття та класифікація речей. 
27. Поняття, групи та види цінних паперів як об’єктів цивільних 

прав. Грошові кошти. 
28. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. Нематеріальні блага як 

об’єкти цивільних прав. 
29. Поняття здійснення цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання 
правом. 

30. Захист цивільних прав та інтересів судом та іншими суб’єктами. 
31. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. 

Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Цивільно-
правова відповідальність без наявності вини, звільнення від 
відповідальності. 

32. Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-
правових строків та термінів. Поняття, значення і види дії 
позовної давності, її перебіг та обчислення. 

33. Поняття, ознаки та види правочинів. Форми правочинів. 
34. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для дійсності 

правочину. 
35. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація 

правочину. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються 



з настанням певної обставини (відкладальна, скасувальна 
обставина). 

36. Правові наслідки недодержання сторонами вимог закону при 
вчиненні правочину. Тлумачення змісту правочину. 

37. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки 
недійсності правочину, його частини. Окремі види недійсних 
правочинів. 

38. Поняття, підстави та види представництва. Правовідносини 
представництва, передоручення. 

39. Правочини, які може вчиняти представник, правові наслідки 
вчинення правочину представником. 

40. Представництво за довіреністю. Поняття, форма довіреності. 
41. Поняття власності. Право власності та його місце в системі 

речових прав. 
42. Об’єктивне та суб’єктивне право власності. Зміст права власності. 
43. Суб’єкти та об’єкти трава власності. Види та форми власності і Україні. 
44. Право спільної власності. 
45. Загальні засади здійснення права власності. Право 

господарського відання і право оперативного управління як 
засоби здійснення права власності. 

46. Загальні положення про набуття права власності. Момент набуття 
права власності. 

47. Первісні (первинні) способи набуття права власності, загальні та 
спеціальні підстави набуття права власності. 

48. Вторинні (похідні) способи набуття права власності. 
49. Підстави припинення права власності. 
50. Поняття та види інших речових прав, їх ознаки. Речові права на 

чуже майно. Сервітут. 
51. Емфітевзис та суперфіцій. 
52. Співвідношення права власності та інших речових прав. Право 

володіння чужим майном. 
53. Загальні засади захисту права власності. Система цивільно-правових 

засобів захисту права власності. Визнання права власності. 
54. Віндикаційний позов. Негаторний позов. 
55. Поняття та види інтелектуальної власності. 
56. Право інтелектуальної власності та його відношення до речового права. 
57. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення права інтелектуальної 

власності. 
58. Зміст права інтелектуальної власності. 
59. Здійснення права інтелектуальної власності. 
60. Захист права інтелектуальної власності. 
61. Поняття та види зобов’язань, система зобов’язального права. 
62. Підстави виникнення зобов’язань. Елементи зобов’язань. 

Множинність сторін, її види. 



63. Зміна зобов’язання. Заміна сторін у зобов’язанні. 
64. Поняття договору в цивільному праві. Класифікація договорів. 
65. Зміст та форма договору. 
66. Поняття та стадії укладення договору. 
67. Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. 
68. Загальна характеристика підстав (способів) припинення зобов’язань. 
69. Підстави та порядок припинення договору. 
70. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
71. Загальна характеристика видів (способів) забезпечення 

виконання зобов’язань, їх ознаки, види. Притримання. 
72. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. 
73. Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання. 
74. Завдаток: поняття, функції, співвідношення з авансом. Застава: 

поняття, види, підстави виникнення. 
75. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 
76. Договір дарування: поняття, ознаки, види, сфера застосування. 
77. Договір ренти. Договір довічного утримання. 
78. Загальна характеристика договору найму (оренди). 
79. Договір прокату. Договір найму (оренди) транспортного засобу. 
80. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму будівлі 

або іншої капітальної споруди. 
81. Договір лізингу та його види. Договір позички. 
82. Поняття договору найму (оренди) житла та його види, підстави 

укладання та припинення. Правове становище сторін. 
83. Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна 

характеристика договору підряду. 
84. Договір побутового підряду. 
85. Договір будівельного підряду. 
86. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 
87. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 
88. Поняття та види послуг. Загальна характеристика договору про 

надання послуг. Класифікація договорів про надання послуг. 
89. Зміст договору про надання послуг та його виконання. 

Відповідальність виконавця за порушення договору про надання 
послуг. Розірвання договору про надання послуг. 

90. Договір доручення. Агентський договір. 
91. Договір комісії. Договір консигнації. 
92. Договір управління майном. 
93. Договір перевезення та його види. Характеристика окремих видів 

договорів перевезення. 
94. Договір транспортного експедирування. 
95. Договір зберігання та його види. 



96. Договір позики. Поняття та загальна характеристика кредитного 
договору, його елементи, права та обов’язки сторін. 

97. Договір банківського рахунку. Поняття та загальна 
характеристика договору банківського вкладу (депозиту), права 
та обов’язки сторін. 

98. Договір факторингу. 
99. Зобов’язання з розрахунків. 
100. Страхові зобов’язання. Договір страхування. 
101. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги 
до форми. 

102. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності: поняття, види. Ліцензійний договір. 

103. Договір про передання виключних майнових прав ІВ, договір про 
створення за замовленням і використання об’єкта ІВ, інші 
договори. Договір про передачу «ноу-хау». 

104. Договір комерційної концесії. 
105. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства. 
106. Засновницький договір. 
107. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за 

результатами конкурсу. 
108. Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 

без її доручення. 
109. Зобов’язання із рятування здоров’я та життя фізичної особи, 

майна фізичної або юридичної особи. 
110. Загальні положення про відшкодування шкоди. Способи 

відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. 
111. Підстави (умови) виникнення зобов’язання із відшкодування 

шкоди. Врахування вини потерпілого та матеріального 
становища фізичної особи, яка завдала шкоду при вирішенні 
питання про відшкодування шкоди. 

112. Характеристика окремих форм відшкодування шкоди. 
Відшкодування шкоди, заподіяної малолітньою, неповнолітньою, 
недієздтною, обмежено дієздатною особою. 

113. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я, або смертю. Зобов’язання із відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок недоліків товарів, робіт чи послуг. 

114. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 
115. Поняття та правова характеристика зобов’язання із набуття чи 

збереження майна без достатньої правової підстави. 
Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат 
на його утримання. 

116. Загальні положення про спадкування. 
117. Спадкування з заповітом. 



118. Спадкування за законом. 
119. Здійснення права на спадкування. 
120. Спадковий договір. 



ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента 
з навчальної дисципліни «Цивільне право» здійснюється за модульно-
рейтинговою системою. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 
послідовного і ґрунтовного опрацювання модулів, а оцінювання якості 
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за 
рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу 
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи. 
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

семінарських (практичних, лабораторних), перевірки виконання 
індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня 
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, як 
усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та 
пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми лекції та інше. 

Під час проведення семінарських занять застосовуються такі методи 
контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, 
визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення 
проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами 
тестів, відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне 
завдання, письмове виконання індивідуального практичного завдання 
(міжнародні приватно-правової ситуації), розв’язок термінологічних 
завдань (зокрема, кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як 
індивідуально, так і «малими групами» (у такому випадку бали 
виставляються відповідно до внеску кожного студента, а у разі, якщо 
його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за 
результатами виконання завдання). 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і 
домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних 
завдань (у письмовій, електронній чи іншій формі). 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення 
поточних модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки виконання 
відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою програмного 
забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, шляхом 
перевірки виконання практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 



Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт 
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи 
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. 

А відтак – середня оцінка за семінарське заняття – 5 балів. 
Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх 
студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач 
рівномірно розподіляє завдання між студентами. 

Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної 
теми семінарського (практичного) заняття, а оцінка за їхнє виконання 
є частиною оцінки з навчальної дисципліни. 

 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 
на семінарському (практичному) занятті: 

5 балів – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне і 
глибоке знання матеріалу, опрацював основну та додаткову 
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 
багатством і точністю використаних термінів. Матеріал 
викладається послідовно і логічно. У розумінні та викладі 
навчального матеріалу студент виявляє науковий підхід і творчі 
здібності. Після завершення доповіді відповідає на всі питання 
викладача та товаришів (викладач має право поставити до трьох 
коротких питань за темою заняття загалом, а не лише з питання, 
яке висвітлював студент.) 

4 бали – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв 
основну літературу, рекомендовану викладачем у плані 
семінарського (практичного) заняття. Дає відповіді на запитання 
викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

3 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал 
частково розкриває проблему. Студент відповідає на поставлені 
запитання з помилками, однак спроможний зі сторонньою 
допомогою виправити їх. 

2 бали – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без допомоги 
якого матеріалом володіє не достатньо, допускає принципові 
помилки. Матеріал не розкриває проблему. Студент відповідає на 
поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

1 бал – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему 
поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 
товаришів студент відповісти не може. 

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності питання. 



Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, 
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного 
тестування чи співбесіди, під час яких викладач визначає загальний 
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених 
на самостійне опрацювання (зокрема під час семінарських занять). 
Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 
використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до 
оцінки навчальних досягнень студента. 

Отримані бали в межах кожного модуля перераховуються із 
застосуванням загальних для усіх студентів групи/потоку коефіцієнтів з 
метою отримання 100-бальної оцінки за поточну роботу. 

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних 
робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною 
шкалою. Робочим навчальним планом при вивченні матеріалу 
навчальної дисципліни у семестрі навчального року передбачено 
виконання чотирьох поточних модульних робіт, відтак загальна оцінка 
за поточний модульний контроль визначається як 
середньоарифметична за формулою: 

(М1*К1+М2*К2+..+МnКn), 
     М1, М2 – модуль 1, модуль 2; 
     К1, К2 – коефіцієнт кількості годин, відведених на модуль (у 

разі їх непропорційності), сума усіх коефіцієнтів = 1 
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 

навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний 
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації. 
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на 
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про 
безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної 
групи приймаються викладачем. 

Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, конкурсах 
є підставою для нарахування додаткових балів відповідно до 
наведеної шкали розподілу балів. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право» 
слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її 
програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка 
словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на 
теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для 
самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом кожної 
з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає, оскільки цю 
функцію виконує поточний контроль (поточна модульна робота). У ній 
рівномірно представлено весь навчальний матеріал модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається з різнорівневих 
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання 
з курсу «Цивільне право», орієнтовані на системну контекстну 



інтерпретацію тієї чи іншої правової норми або конструкції, 
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. 
Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну 
відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою 
виконання останнього, а не самоціллю тестування. 

На іспит виносяться вузлові питання, проблеми, що потребують 
творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання й 
застосовувати їх при вирішенні поставлених завдань. 

Завданням іспиту є перевірка знання та розуміння студентами 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язку між 
окремими розділами, здатності творчо використовувати накопичені 
знання, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни. 

До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів, 
набраних за результатами поточного модульного контролю але за 
умови складання заліку з цієї навчальної дисципліни. 

Якщо студент не з’явився на іспит згідно з установленим графіком, у 
екзаменаційній відомості зазначається «не з’явився» та виставляється 
0 балів. Студент, який з поважної причини не складав іспит згідно з 
визначеним графіком, зобов’язаний надати відповідний документ і може 
скласти іспит в інший день, призначений кафедрою правознавства. 

Іспит проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних 
завдань з їх подальшим захистом. Екзаменаційний білет містить 
4 завдання, кожне з яких оцінюється від 0 до 25 балів залежно від 
правильності та повноти розкриття питання. Результати іспиту 
оцінюються від 0 до 100 балів (включно). 

 
Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Цивільне право» 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
82-89 В Добре 
74-81 С Дуже добре 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного підсумкового контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням навчальної 

дисципліни та підсумковим 
контролем 



 
Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право» 
 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчал
ьна 

1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого 
знавця дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань 
підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового 
реферату з визначеної проблеми 

0-4 

2. Науков
о-дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-
Юре») 

5-20 

2. Участь в наукових студентських 
клубах («Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських 
робіт: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри 

10-20 

Разом  * 
 

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не 
більше 30 балів. 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за 
вивчення навчальної дисципліни, але не загальна підсумкова оцінка не 
може перевищувати 100 балів. 

 
 



Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки 
при підсумковій формі контролю у вигляді заліку (І семестр) 

 

Варіанти 
прикладів 

Оцінка за ПМК 
1 

(К1=0,67) 

Оцінка за ПМК 
2 

(К2=0,33) 

Загальна 
підсумкова 

оцінка за 100-
ою шкалою 

Загальна 
підсумкова оцінка 
за національною 

шкалою 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

ЄКТС 
Приклад 1. 95 89 

93 Відмінно A (із коеф.) 63,65 29,37 
(сума) 93,02 
Приклад 2. 90 85 

88 Добре В (із коеф.) 60,3 28,05 
(сума) 88,35 
Приклад 3. 68 75 

70 Задовільно D (із коеф.) 45,56 24,75 
(сума) 70,31 
Приклад 4. 50 64 

55 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

FX 
(із коеф.) 33,5 21,12 

(сума) 54,62 

 



 
Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки 

при підсумковій формі контролю у вигляді екзамену (ІІ семестр) 

 

Варіанти 
прикладів 

Оцінка за 
ПМК 1 

(К1=0,33) 

Оцінка за 
ПМК 2 

(К2=0,17) 

Оцінка за 
ПМК 3 

(К2=0,33) 

Оцінка за 
ПМК 4 

(К2=0,17) 

Оцінка за 
здачу 

екзамену 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

100-ою 
шкалою 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

національною 
шкалою 

Загальна 
підсумкова 
оцінка за 

ЄКТС 

Приклад 
1. 

95 89 90 87 
90 

90,58=91 Відмінно A 
(із коеф.) 31,35 15,13 29,7 14,79 
(сума) 90,97*0,6 = 54,58 90*0,4=36 
Приклад 
2. 

90 85 90 83 
85 

86,78=87 Добре В 
(із коеф.) 29,7 14,45 29,7 14,11 
(сума) 87,96*0,6 = 52,78 85*0,4=34 
Приклад 
3. 

68 75 64 70 
70 

68,93=69 Задовільно D 
(із коеф.) 22,44 12,75 21,12 11,9 
(сума) 68,21*0,6 = 40,93 70*0,4=28 
Приклад 
4. 

50 64 59 63 
45 

52,54=53 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

FX 
(із коеф.) 16,5 10,88 19,47 10,71 
(сума) 57,56*0,6 = 34,54 45*0,4=18 
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ЗРАЗОК ПОБУДОВИ МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Поточна модульна робота № 1 

з дисципліни «Цивільне  право» 
 

Варіант 2 
 

Рівень І. Тестові завдання. Оберіть варіант відповіді. 
1. Цивільне право як галузь права – це: 

а) система знань; 
б) частина науки про право; 
в) сукупність категорій та суджень; 
г) система правових норм. 

2. Що із перерахованого не є елементом цивільних правовідносин? 
а) суб’єкт; 
б) майнові правовідносини; 
в) об’єкт; 
г) зміст. 

3. Які є види цивільних правовідносин залежно від об’єкта? 
а) майнові та особисті немайнові; 
б) абсолютні та відносні; 
в) речові та зобов’язальні; 
г) прості та складні. 

4. Що з перерахованого не є ознакою особистих немайнових прав? 
а) невіддільність від особистості їх носія; 
б) невідчужуваність; 
в) абсолютний характер; 
г) матеріальний характер. 

5. Можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою 
поведінку у сфері свого приватного життя являє собою: 
а) поняття особистого немайнового права; 
б) зміст особистого немайнового права; 
в) ознаку особистого немайнового права; 
г) вид особистого немайнового права. 
…. 

15. Правочин – це: 
а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки; 
б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення і цивільних 

прав та обов’язків; 
в) цивільно-правовий договір; 
г) контракт. 

 

Рівень ІІ. Дайте розгорнуту відповідь 
1. Суб’єкти цивільних правовідносин. 
2. Відмова від правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки 

недійсності правочину, його частини. 
 

Провідний викладач _______________________ доц. Кульчій О.О. 
 

 

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу 
кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 
2015 року № 152-Н «Про затвердження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах» 
Форма № П-4.01 

 

Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Освітній ступінь бакалавр з правознавства 

Спеціальність 081 «Право» 
Семестр 4 

Навчальна дисципліна «Цивільне право» 

Екзаменаційний білет № 1 

1. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної 
особи недієздатною. Опіка та піклування. 
2. Право спільної власності. 
3. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт. 
4. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної власності, їх види, вимоги до форми. 
 
 

Зав. кафедри ________________ проф. Лаврик Г.В. 
Екзаменатор __________________ к.ю.н., доц. Кульчій О.О. 
 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 27 серпня 2015 р. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
А 
Авторське право в об’єктивному розумінні – сукупністй правових 

норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і 
використання творів літератури, мистецтва й науки. 

Авторське право у суб’єктивному розумінні – сукупність прав, які 
належать автору (чи його правонаступникам) у зв’язку зі створенням і 
використанням твору літератури, науки, мистецтва. 

Автор твору – особа, зазначена як автор на екземплярі 
обнародуваного твору, на рукопису чи на оригіналі твору мистецтва, 
якщо в судовому порядку не було доведе інше. 

Аналогія закону – поширення на відносини, які безпосередньо не 
врегульовані законом, правових норм, що регулюють подібні 
відносини. 

Аналогія права – у разі неможливості використати аналогію закону 
для врегулювання цивільних відносин їх регулюють відповідно до 
загальних засад цивільного законодавства. 

Акредитив – форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням 
свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний виконати платіж 
третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та 
надані послуги й надати повноваження іншому (виконуючому) банку 
здійснити цей платіж. 

Акти громадянського стану – події та дії, які нерозривно пов’язані 
з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або 
припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків 
(народження, походження, громадянство, розірвання шлюбу, 
усиновлення, зміна імені, інвалідність, смерть тощо). 

Асортимент товару – товар, який підлягає переданню за договором 
у певному співвідношенню за видами, моделями, розмірами, кольорами 
або іншими ознаками. 

Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної 
координації господарської діяльності її учасників без права втручання у 
виробничу і комерційну діяльність. 

Акцепт – відповідь – згода, якій була адресована оферта 
(пропозиція) щодо укладення договору. 

Акцептант – особа, яка проставляє акцепт. 
Акціонерне товариство – товариство, статутний капітал якого 

поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. 
Створюється юридичними та (або) фізичними особами на основі 
установчого договору і статуту. 

Акція – цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує 
пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, 
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підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в 
управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини 
прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при 
ліквідації акціонерного товариства. 

Б 
Банківська таємниця – обов’язок, що покладається на банк, 

гарантувати таємницю банківського рахунка клієнта, операцій за 
рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки 
можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. 

Банківський рахунок – договір, за яким банк зобов’язується 
приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві 
рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати 
розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з 
рахунка та проведення інших операцій за рахунками. 

Бездоглядна домашня тварина – особа, яка затримала бездоглядну 
домашню тварину, зобов’язана негайно повідомити про це власника і 
повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце 
його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов’язана 
протягом трьох днів заявити про це міліції або органові місцевого 
самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника. 

Бездокументарна форма цінних паперів – у випадках, визначених 
законом або в установленому ним порядку, особа яка отримала 
відповідну ліцензію, може фіксувати право, закріплене в іменному чи 
ордерному цінному папері, у тому числі в бездокументарній формі (за 
допомогою електронних засобів та ін.). До такої форми фіксування 
застосовують правила, установлені для цінних паперів, якщо інше не 
випливає з особливостей фіксації. 

Безпідставне збагачення – недоговірне зобов’язання, в силу якого 
особа, що набула майно (набувач) за рахунок іншої особи (потерпілого) 
без достатньої підстави, встановленої законом, іншими нормативно-
правовими актами або правочином, зобов’язана повернути безпідставно 
набуте майно цій особі. 

Безхазяйна річ – річ, яка не має власника або власник якої 
невідомий. 

Біржові правочини – правочини, здійснені між членами біржі або їх 
представниками на біржових торгах, про взаємну передачу прав і 
обов’язків відносно майна, яке допущене до обігу на біржі, в строки і в 
порядку, встановлені статутом біржі та правилами біржової торгівлі. 

Боржник – суб’єкт (пасивна сторона) зобов’язання, на яку 
покладається обов’язок. 

Будівельний підряд – договір, за яким підрядник зобов’язується 
збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати обумовлені 
договором будівельні роботи відповідно до затвердженої у 
встановленому порядку проектно-кошторисної документації, а 
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замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик 
або забезпечити фронт робіт, передати затверджену проектно-
кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на 
підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та 
оплатити їх. 

В 
Валютні цінності – визначені законом певні види майна, до яких 

належать валюта України, іноземна валюта та монетарні метали. 
Виділ – перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та 

обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових 
юридичних осіб. 

Визнання права власності – власник майна має право подавати 
позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється 
або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, 
який засвідчує його право власності. 

Виморочна спадщина – майно, яке залишилося після смерті 
громадянина і щодо якого відсутні спадкоємці за заповітом і спадкоємці 
за законом. 

Вина (як умова цивільно-правової відповідальності) – психічне 
ставлення (умисел або необережність) особи до своєї протиправної дії 
(чи бездіяльності) та її результату. 

Винахід – технічне рішення в будь-якій галузі суспільне корисної 
діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, 
має винахідницький рівень і придатне для використання. 

Випадкові умови договору – умови, які, як правило, не 
передбачаються цим видом договору, але можуть бути встановлені за 
погодженням сторін, або які за погодженням сторін встановлюються у 
відступ від диспозитивної норми. 

Випадок (казус) – одна з підстав звільнення боржника від 
відповідальності, певний психічний стан особи, що характеризується 
відсутністю її вини при заподіянні нею шкоди. 

Виробничий кооператив – добровільне об’єднання громадян на 
засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської 
діяльності, яке базується на їхній особистій трудовій участі та 
об’єднання його членами майнових пайових внесків. 

Відкриття спадщини – настання певних обставин (смерть фізичної 
особи, оголошення особи такою, що померла), за яких у відповідних 
осіб виникає право спадкоємства. 

Відмова від права власності – особа може відмовитися від права 
власності на майно, заявивши про це або вчинивши інші дії, які свідчать 
про її відмову від права власності. 

Відмова від правочину – особа, яка вчинила односторонній 
правочин, має право відмовитися від нього, якщо інше не встановлено 
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законом. Якщо такою відмовою від правочину порушено право іншої 
особи, це право підлягає захисту. 

Відповідальність юридичних осіб – за своїми зобов’язаннями 
юридична особа самостійно відповідає усім належним їй майном. 

Відсилання до іноземного права (в міжнародному приватному 
праві) – охоплює всі його норми, які б застосовувалися до конкретної 
справи згідно з цим іноземним правом. Застосування норми іноземного 
права не може бути обмежене лише на тій підставі, що ця норма 
належить до публічного права. 

Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла 
від злочину, – вид недоговірного зобов’язання, в силу якого майнова 
шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, 
відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила 
злочин, або якщо така особа є неплатоспроможною. 

Відшкодування моральної шкоди – моральна шкода, завдана 
фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності 
вини такої особи. Незалежно від вини моральна шкода відшкодовується 
у випадках, визначених Цивільним кодексом України. 

Відшкодування шкоди – недоговірне зобов’язання, в силу якого 
майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної 
особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 
відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. 

Відшкодування шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, 
послуг – продавець, виготовлювач, той хто надає послуги, зобов’язаний 
відшкодувати шкоду, завдану фізичній чи юридичній особі внаслідок 
конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків 
товарів, робіт, послуг, а також недостовірної або недостатньої 
інформації про них. 

Віндикаційний позов – позов власника про витребування свого 
майна з чужого незаконного володіння. 

Віндикація – витребування власником свого майна з чужого 
незаконного володіння. 

Власність – конкретні, історично зумовлені суспільні відносини 
окремих індивідів та їх колективів з приводу привласнення засобів і 
продуктів праці шляхом усунення від них усіх інших осіб. Зміст 
економічних відносин власності становлять володіння, користування і 
розпорядження матеріальними благами. 

Волевиявлення – зовнішній вираз волі особи при здійсненні 
правочину. 

Володільницький захист – захист володіння від самоуправства, 
насильства чи свавілля будь-яких третіх осіб, у тому числі проти 
власника (його ще називають посесорний захист). Проте цей захист має 
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тимчасовий і нестійкий характер. Він спрощений, полегшений, але 
недостатній. Володільницький захист спростовується петиторним 
позовом про право власності. 

«Володіння» як окремий цивільно-правовий інститут – 
самостійний правовий інститут, незалежний від права власності. 
Володінням визнається фактична наявність речі/у майні фізичної чи 
юридичної особи, яку вона вважає своєю. Для виникнення володіння 
необхідне поєднання двох елементів – фактична наявність речі у майні 
конкретної особи і щоб ця особа вважала цю річ своєю. 

Встановлення сервітуту в заповіті – спадкодавець має право 
встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших 
природних ресурсів або іншого нерухомого майна для здійснення 
потреб інших осіб. 

Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її 
доручення – недоговірне зобов’язання, в силу якого особа, що вчинила 
дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право 
вимагати від цієї особи відшкодування фактично зроблених витрат, 
якщо вони були виправдані обставинами, за яких було вчинено дії. 

Г 
Гарантійний строк продукції – строк, протягом якого порушене 

суб’єктивне цивільне право підлягає захистові. Зокрема, у разі 
виявлення в товарах (роботах, послугах) відступів, наприклад, від умов 
договору про якість, покупець (замовник) на свій вибір може вимагати 
від виготовлювача: заміни товару; відповідного зменшення винагороди; 
безоплатного усунення недоліків; розірвання договору з 
відшкодуванням покупцеві збитків. 

Гарантія – один із видів забезпечення виконання зобов’язання. 
Визнається як письмове зобов’язання банку, іншої кредитної установи, 
страхової організації (гаранта), що видається на прохання іншої особи 
(принципала), за яким гарант зобов’язується сплатити кредиторові 
принципала (бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного 
зобов’язання грошову суму після подання бенефіціаром письмової 
вимоги про її сплату. 

Географічне зазначення – зафіксоване державною реєстрацією 
право інтелектуальної власності на зазначення характеристики товару 
(послуги) межами географічного місця його (її) походження. 

Господарське товариство – організація (юридична особа), 
статутний (складений) капітал якої поділений на частки між 
учасниками. Створюється у формі повного товариства, командитного 
товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, 
акціонерного товариства. 

Гроші (грошові кошти) – законний платіжний засіб, обов’язковий 
до приймання за номінальною вартістю на всій території України, яким 
є гривня. 
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Д 
Дарування – договір, за яким одна сторона (даруваль-ник) передає 

або зобов’язується передати у майбутньому іншій стороні 
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 

Двостороння реституція – наслідок недійсності право-чину, який 
зобов’язує кожну зі сторін повернути другій стороні все одержане за 
правочином, а у разі неможливості повернути одержане в натурі – 
відшкодувати його вартість у грошах, якщо інші наслідки недійсності 
не передбачено законом. 

Деліктне зобов’язання – зобов’язання, в якому особа, що 
протиправне і винно заподіяла шкоду особистості громадянина або 
його майну чи майну організації, зобов’язана її відшкодувати, а 
потерпілий має право на відшкодування заподіяної шкоди у повному 
обсязі. 

Депозит – за договором банківського вкладу (депозиту) одна 
сторона (банк), що прийняла від іншої особи (вкладника) або для неї 
грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплатити 
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на 
умовах та в порядку, що визначені договором. 

Джерело підвищеної небезпеки – будь-яка діяльність, здійснення 
якої створює підвищену ймовірність заподіяння шкоди через 
неможливість повного контролю за нею з боку людини, а також 
діяльність з використання, транспортування, зберігання предметів, 
речовин та інших об’єктів виробничого, господарського та іншого 
призначення, які мають небезпечні властивості. 

Дієздатність фізичної особи (цивільна дієздатність) – здатність 
особи своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе 
цивільні обов’язки. Виникає у повному обсязі з настанням повноліття, 
тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку, а у випадках, 
передбачених законодавством, до досягнення вісімнадцятирічного віку. 

Добросовісний набувач майна – набувач, який не знав і не повинен 
був знати про незаконність свого володіння. 

Добросовісність – при здійсненні цивільних права у межах, наданих 
договором або актами цивільного законодавства, особа зобов’язана 
виявляти добросовісність, зокрема утримуватися від дій, які могли б 
порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній 
спадщині. Наприклад, представник може діяти на підставі закону, а 
також договору. Незалежно від того, що є підставою представництва, 
представник завжди повинен діяти в інтересах особи, яку він 
представляє, оскільки реалізує не своє право, а право цієї особи. 

Довіреність – письмове уповноваження, яке видається однією 
особою іншій особі для представництва перед третіми особами 
(генеральна, спеціальна, разова). 
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Довірче управління майном – договір, за яким одна сторона 
(установник управління) передає іншій стороні (довірчому 
управителеві) на певний строк майно у довірче управління, а інша 
сторона зобов’язується за винагороду здійснювати від свого імені 
управління цим майном в інтересах установника управління або особи, 
зазначеної ним (вигодонабувача). 

Довічне утримання – договір, за яким одна сторона (фізична особа) 
передає у власність іншій стороні (фізичній чи юридичній особі) 
будинок або його частину, квартиру, інше нерухоме або таке, що має 
значну цінність, рухоме майно, замість чого набувач майна 
зобов’язується надати відчужувачеві або зазначеній ним особі довічне 
грошове або матеріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, 
харчування, догляду, медичного обслуговування, санаторно-курортного 
лікування та іншої необхідної допомоги. 

Договір – правочин двох чи більше осіб, спрямований на 
виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків. 

Договір доручення – договір, за яким одна сторона (повірений) 
зобов’язується вчинити від імені й за рахунок іншої особи (довірителя) 
певні юридичні дії. 

Договір комісії – договір, за яким одна сторона (комісіонер) 
зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за винагороду 
вчинити один чи кілька правочинів від свого імені за рахунок 
комітента. 

Договір на користь третьої особи – договір, у якому боржник 
зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка 
встановлена або не встановлена у договорі. 

Договір приєднання – договір, умови якого визначені однією зі 
сторін у формулярах або інших стандартних формах і можуть бути 
прийняті іншою стороною не інакше, як шляхом приєднання до 
запропонованого договору в цілому. 

Договір про охорону – договір, за яким одна сторона (охоронець), 
що є суб’єктом підприємництва зобов’язується забезпечити 
недоторканність особи чи майна. Володілець майна або особа, яку 
охороняють зобов’язані виконувати передбачені договором правила 
особистої та майнової безпеки і щомісяця сплачувати встановлену 
плату. 

Договірна відповідальність – відповідальність, передбачена 
сторонами договору за невиконання чи неналежне виконання його 
умов. 

Донорство – повнолітня дієздатна фізична особа має право бути 
донором крові, її компонентів, а також органів та інших анатомічних 
матеріалів і репродуктивних клітин. 
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Дочірня організація – організація, створена як юридична особа 
іншою організацією шляхом передачі їй частини майна для досягнення 
цілей, визначених засновником. 

Е 
Емансипація (поняття щодо дієздатності у цивільному праві) – 

неповнолітній, який досяг шістнадцяти років, може бути повністю 
дієздатним, якщо він працює за трудовим договором або бажає 
займатися підприємництвом, чи записаний батьком дитини до 
досягнення ним повноліття. 

Емфітевзис – це довгострокове, відчужуване і таке, що 
успадковується, право використання чужої земельної ділянки для 
сільськогосподарських потреб. Емфітевзис встановлюється договором 
між власником землі і особою, яка має бажання користуватися землею 
для сільськогосподарського виробництва. 

З 
Завдаток – грошова сума, що видається однією з договірних сторін 

у рахунок платежів за договором другій стороні на підтвердження 
укладення договору і забезпечення його виконання. 

Закладна – документ, який посвідчує право його законного 
володільця на одержання виконання за грошовим зобов’язанням, що 
забезпечене заставою (іпотекою) майна, зазначеного в закладній, а 
також право на звернення стягнення на заставлене майно, зазначене у 
закладній, з метою одержання виконання за грошовим зобов’язанням, 
забезпеченим заставою цього майна. 

Заперечувані правочини – відносно дійсні правочини, укладені з 
дефектами суб’єктивного складу волі, які у разі їх заперечення у суді 
можуть бути визнані недійсними. 

Заповідальний відказ (легат) – покладення спадкодавцем 
(заповідачем) на спадкоємців обов’язку з виконання певних дій на 
користь третьої особи, названої в заповіті. 

Заповіт – односторонній правочин (розпорядження заповідача) 
щодо вирішення долі належного йому майна на випадок смерті 
заповідача, зроблене з дотриманням вимог встановлених законом. 

Заповіт подружжя – спільний заповіт, який має право скласти 
подружжя щодо майна, що належить йому на праві спільної сумісної 
власності. 

Заповіт секретний – заповіт, який посвідчується нотаріусом без 
ознайомлення з його змістом. 

Застава – спосіб забезпечення зобов’язання, сутність якого полягає 
в тому, що на випадок невиконання боржником зобов’язання, 
кредитору надається визначене майно – предмет застави – для 
задоволення вимог кредитора. 
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Застосування погрози при здійснені правочину – вплив на волю 
учасника правочину загрозою заподіяти йому май-

!
 нову або немайнову 

шкоду. 
Зберігання – за договором зберігання одна сторона (зберігач) 

зобов’язується зберігати річ, що належать другій стороні 
(поклажодавцеві). 

Збитки – грошовий вираз майнової шкоди. 
Звичай – правило, яке склалося давно, систематично і 

застосовується, хоч і не потребує фіксації у певній правовій І формі. 
Звичаї поділяють на міжнародні й торговельні. 

Звичайні умови договору – умови, які традиційно, за І звичаєм, 
включають на практиці до змісту договору. 

Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої ‘ держави 
(у міжнародному приватному праві) – будь-яке відсилання при 
вирішенні спору до матеріального, а не до колізійного права відповідної 
країни, якщо інше не встановлено законом. 

Зміна черговості одержання права на спадкування —• черговість 
одержання спадкоємцями за законом права на \ спадкування може бути 
змінена нотаріально посвідченим ‘; договором заінтересованих 
спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. 

Зміст договору – сукупність погоджених між сторона-; ми умов, які 
визначають їх права та обов’язки. 

Зміст цивільних правовідносин – суб’єктивне право і суб’єктивний 
обов’язок учасників правовідносин. 

Знаки для товарів і послуг – зареєстровані в установленому 
порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб 
відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб (словесні, 
зображувальні, об’ємні, комбіновані). 

Знахідка – майно, втрачене власником (володільцем) поза його 
волею і знайдене іншою особою. 

Зобов’язання – окремий вид цивільних правовідносин, у силу якого 
одна сторона (боржник) зобов’язується вчинити на користь іншої 
сторони (кредитора) певну дію, як-от: передати майно, виконати 
роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від 
певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання 
обов’язку. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально 
оформлений правочин двох чи більше суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямований на 
встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав та обов’язків у 
зовнішньоекономічній діяльності. 

І 
Інкорпорація – форма систематизації, за якої цивільний 

нормативний матеріал упорядковується шляхом його об’єднання за 
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певною ознакою в збірниках або інших виданнях без зміни змісту актів 
(наприклад, «Збірник законодавчих актів з питань відшкодування 
моральної шкоди» та ін.). 

Інтелектуальна власність – результат творчої діяльності людини. 
Творчість властива будь-якій діяльності людини: технічній, художній, 
літературній, науковій, виробничій тощо. 

Інформаційний ринок – система економічних, організаційних і 
правових відносин, у рамках якої здійснюються продаж та купівля 
інформаційних ресурсів, технологій, продукції, послуг. 

Істотні умови договору – умови, які визначені як обов’язкові в 
законі чи ті, на погодженні яких наполягає одна ЗІ. сторін; умови 
договору, без яких договір вважається не дійсним. 

К 
Кодифікація – форма систематизації, за якої нормативний матеріал 

впорядковують у процесі правотворчості шляхом видання зведеного, 
логічно стрункого, внутрішньо узгодженого нормативного акта, який з 
максимальною повнотою охоплює певну галузь суспільних відносин 
(Цивільний кодекс України, Повітряний кодекс України та ін.). 

Колізійні норми (у міжнародному приватному праві) – норми 
національного чи міжнародного права, що визначають законодавство 
правової системи, яке необхідно застосувати до певного 
правовідношення. 

Командитне товариство – товариство (юридична особа), в якому 
поряд з учасниками, які здійснюють від імені товариства 
підприємницьку діяльність і відповідають за зобов’язаннями товариства 
солідарне всім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька 
учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних з 
діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не 
беруть участі в діяльності товариства. 

Комерційна концесія – договір, за яким одна сторона – 
правоволоділець зобов’язується надати другій стороні – користувачеві 
за плату право користування відповідно до її вимог комплексом 
належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу 
певного виду товару та (або) надання послуг. Відносини, пов’язані з 
наданням права користування комплексом прав, регулюються 
Цивільним кодексом України та іншими законами. За змістом 
відповідає франчайзингу. 

Комерційна таємниця – інформація, секретна в тому розумінні, що 
вона в цілому чи певною формою та сукупністю її складових є 
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу 
з видом інформації, до якої вона належить. У зв’язку з цим має 
комерційну цінність та є предметом адекватних наявним обставинам 
заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно 
контролює цю інформацію. 
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Компонування інтегральної мікросхеми – об’єкт інтелектуальної 
власності, що засвідчується свідоцтвом. Вважається придатним для 
набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо є оригінальним. 

Коносамент – письмовий документ, який підтверджує наявність та 
зміст договору морського перевезення (назву судна, найменування 
перевізника, місце прийняття вантажу, найменування відправника, 
найменування вантажу, його кількість та ін.). 

Консорціум – тимчасове статутне об’єднання промислового і 
банківського капіталу для досягнення спільної мети. 

Контрактація сільськогосподарської продукції – договір, за яким 
товаровиробник зобов’язується виробити обумовлену 
сільськогосподарську продукцію і передати її у власність контрактанту 
(заготівельникові) або зазначеному ним одержувачеві, а контрактант 
зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими 
цінами відповідно до умов договору. До відносин за договором 
контрактації, не врегульованих правилами цього договору, 
застосовують загальні положення про договір купівлі-продажу і 
правила про договори поставки, якщо інше не передбачено договором, 
законом або іншими нормативно-правовими актами. 

Конфіскація – примусове безоплатне вилучення державою майна в 
особи як санкція за правопорушення. 

Концерн – статутне об’єднання підприємств промисловості, 
наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі 
повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. 

Корисна модель – конструктивне виконання пристрою, яке 
відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислове 
придатним. 

Корпорація – договірне об’єднання, створене на основі поєднання 
виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих 
повноважень централізованому органу, який регулює діяльність 
кожного з учасників. 

Кредитор – активна сторона зобов’язання (суб’єкт), наділена правом 
вимагати від боржника виконання його обов’язку. 

Купівля-продаж – договір, за яким продавець зобов’язується 
передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець 
зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну 
грошову суму. 

Л 
Лізинг – за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) 

зобов’язується передати іншій стороні (лізингоодержувачеві) у 
користування належне їй на праві власності майно, набуте раніше для 
подальшого здавання в оренду (прямий лізинг), або зобов’язується за 
дорученням лізингоодержувача укласти договір купівлі-продажу 
(поставки) з третьою стороною (продавцем, постачальником) для 
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набуття у свою власність майна з метою подальшого здавання його в 
оренду лізингоодержувачеві на певний строк за визначену плату 
(непрямий лізинг). Особлива форма оренди, пов’язана з передачею в 
користування машин, обладнання, інших матеріальних засобів і майна 
(оперативний; фінансовий; зворотний; компенсаційний лізинг). 

Ліцензійний договір – договір, за яким сторона, що володіє 
виключним правом на об’єкт права інтелектуальної власності 
(ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання 
відповідно об’єкта інтелектуальної власності. 

М 
Майнова шкода – шкода, яка може бути виражена у грошах. 
Майнові відносини – відносини між суб’єктами з приводу майна. 
Міжнародне приватне право – система юридичних норм, 

спрямованих на регулювання міжнародних невладних відносин з 
«іноземним елементом». Під «іноземним елементом» розуміють: 
суб’єкта, який має іноземну належність (громадянство, місце 
проживання – щодо фізичних осіб; «національність» – щодо юридичних 
осіб); об’єкта, який знаходиться на території іноземної держави; 
юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном. 

Міна (бартер) – договір, за яким кожна зі сторін зобов’язується 
передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. 

Місце виконання обов’язку в зобов’язальних правовідносинах – 
місце, де боржник повинен вчинити відповідні дії, а кредитор 
зобов’язаний прийняти запропоноване йому боржником належне 
виконання. 

Місце відкриття спадщини – останнє постійне місце проживання 
спадкодавця, а якщо воно невідоме, – місцезнаходження майна або його 
основної частини. 

Місце проживання – місце, де фізична особа постійно або 
переважно проживає. Місцем проживання неповнолітніх, що не досягли 
чотирнадцяти років, або осіб які перебувають під опікою, визнається 
місце проживання їх батьків (усиновителів) або опікунів. 

Місцезнаходження юридичної особи – визначається місцем її 
державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом. 

Момент набуття права власності за договором – право власності у 
набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, 
якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір про 
відчуження майна підлягає нотаріальному посвідченню або державній 
реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такого 
посвідчення або реєстрації. 

Моральна шкода – моральні або фізичні страждання, заподіяні 
порушенням як особистих немайнових, так і майнових прав громадян 
або організацій. 

Н 
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Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка 
вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного 
географічного місця та має особливі властивості, виключно або 
головним чином зумовлені характерними для цього географічного 
місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з 
характерним для цього географічного місця людським фактором. 

Найм – за договором найму наймодавець передає або зобов’язується 
передати за плату і на певний строк річ у користування. На відміну від 
договору купівлі-продажу майно (річ) передається не у власність, а на 
визначений строк. 

Найменування юридичної особи – юридична особа повинна мати 
своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-
правову форму, а також інформацію про характер її діяльності. 

Насильство при здійсненні правочину – фізичний або психічний 
вплив на учасника правочину або його близьких з метою спонукання до 
здійснення правочину. 

Наука цивільного права – система знань про закономірності 
цивільно-правового регулювання суспільних відносин, про тлумачення 
цивільно-правових норм, практику застосування цивільних норм, 
термінологію цивільного права. 

Націоналізація – примусове безоплатне вилучення засобів 
виробництва, що перебувають у приватній власності, з наступною 
передачею їх у державну або іншу власність. 

Негаторний позов – позов власника про усунення перешкод, що 
заважають здійсненню його права користуватися і розпоряджатися 
належним йому майном (річчю). 

Недобросовісний набувач – набувач майна, який знав чи повинен 
був знати про неправомірність свого вступу у володіння тим чи іншим 
майном. 

Недоговірна відповідальність – відповідальність особи, яка настає 
у разі порушення нею обов’язку, встановленого законом або 
підзаконним актом. 

Немайнові права юридичної особи – права на недоторканність її 
ділової репутації, на кореспонденцію, на інформацію та інші немайнові 
права, які можуть їй належати. 

Непереборна сила – зовнішній, невідворотний фактор (стихійне 
явище чи явище суспільного характеру), що може бути підставою 
звільнення боржника від відповідальності. 

Нерозкрита інформація – технічна, організаційна, комерційна, 
виробнича та інша інформація, яка здатна сприяти підвищенню 
виробництва або давати інший позитивний ефект, невідома третім 
особам, внаслідок чого має комерційну цінність. 

Неустойка (штраф, пеня) – визначена законом або договором 
грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі 
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невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, зокрема у разі 
прострочення виконання. 

Нікчемний правочин – нечинний правочин, недійсність якого 
визначена безпосередньо у правовій нормі, незалежно від подання 
позову і рішення суду. 

О 
Об’єкт авторського права – твір науки, літератури, мистецтва, що є 

результатом творчої праці автора і має певні встановлені законом 
ознаки: а) творчий характер; б) вираження в об’єктивній формі. 

Об’єкт цивільних прав (цивільно-правових відносин) – те, 
відносно чого суб’єкти вступають у відносини (на що спрямовані їхні 
суб’єктивні права та обов’язки) заради здійснення своїх законних прав 
та інтересів (речі, дії і послуги, продукти творчої діяльності, особисті 
немайнові блага). 

Обман при здійсненні правочину – умисне повідомлення особи 
про факти, які не відповідають дійсності, або замовчування стороною 
обставин, які мають істотне значення для правочину, чи дії 
представника на шкоду інтересам особи, яку він представляє. 

Обов’язкова частка в спадщині – визначена законом частка 
спадкового майна (не менше двох третин частки, яка б належала 
кожному спадкоємцеві при спадкоємстві за законом), яку успадковують 
неповнолітні або непрацездатні діти спадкоємця (в тому числі 
усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) і 
утриманці незалежно від змісту заповіту. 

Обхід закону в міжнародному приватному праві – усвідомлене 
створення хоча б однією стороною правовідносин підстав для 
застосування закону тієї правової системи, яка більш «лояльно» 
визначає певний правовий статус. 

Оренда – один із видів майнового найму. Відносини оренди 
регулюються спеціальними нормативними актами. 

Особисті немайнові відносини – відносини, що безпосередньо не 
пов’язані з майновими і виникають з приводу невіддільних від 
конкретної особи немайнових благ, в яких здійснюється 
індивідуалізація особистості. 

Особливість відповідальності за шкоду, завдану джерелом 
підвищеної небезпеки – зобов’язання відшкодування шкоди завжди 
покладається на володільця цього джерела підвищеної небезпеки. 

Оферент – особа, яка звертається до іншої особи (осіб) з 
пропозицією (проектом договору) укласти договір. 

Оферта – адресована конкретному суб’єкту пропозиція укласти 
договір, що набуває вираження в направленні цьому суб’єктові проекту 
договору. 

П 
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Патент – техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання 
заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим 
зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені 
об’єкти. 

Перевезення вантажу – за договором перевезення вантажу одна 
сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою 
стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та здати його 
правоуповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачеві), а 
відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу 
встановлену плату. 

Перевезення пасажира – за договором перевезення пасажира 
перевізник зобов’язується перевезти пасажира до пункту призначення, а 
в разі здання багажу – також доставити багаж до пункту призначення та 
видати його особі, що має право на одержання багажу, пасажир 
зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здаванні 
багажу – також за провезення багажу. 

Підприємництво – самостійна, на власний ризик систематична 
діяльність з виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, 
передання майна у користування з метою одержання прибутку. 

Підпризначення спадкоємця – призначення заповідачем 
додаткового спадкоємця на той випадок, коли основний спадкоємець, 
вказаний у заповіті, помре раніше заповідача або відмовиться від 
спадщини. 

Підряд – за договором підряду підрядник зобов’язується на свій 
ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник 
зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. 

Повне товариство – господарське товариство (юридична особа), всі 
засновники якого несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 
товариства усім своїм майном. 

Повноваження представника – коло прав і обов’язків, які 
покладаються на представника особою, котру він представляє, за 
законом чи адміністративним актом. 

Пожертва – різновид договору дарування, який полягає в даруванні 
нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, 
конкретним особам, для досягнення ними певної, наперед обумовленої 
мети. Пожертвувач має право контролювати використання пожертви 
відповідно до обумовленої мети. 

Позика – договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає у 
власність іншій стороні (позичальнику) гроші або речі, визначені 
родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути 
позикодавцеві таку саму суму грошей або рівну кількість речей того 
самого роду та якості. 

Позичка – договір, за яким одна сторона (позичкодавець) 
безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні 
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(користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. 
До договору позички застосовують правила Цивільного кодексу 
України, які регулюють відносини найму. 

Позовна давність – строк для захисту особою свого порушеного 
права за позовом. 

Помилка при здійсненні правочину – відсутність у договірної 
сторони правильного розуміння того чи іншого явища суспільного 
життя або природи. 

Попередній договір – договір, сторони якого зобов’язуються 
протягом певного строку (у певний термін) укласти договір у 
майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім 
договором. 

Порука – за договором поруки поручник зобов’язується перед 
кредитором іншої особи відповідати за виконання останньою свого 
зобов’язання в повному обсязі або в частині. Один із видів забезпечення 
виконання зобов’язань. 

Поставка – за договором поставки постачальник, що є підприємцем, 
зобов’язується передати в обумовлені строки (строк), що не збігається з 
моментом укладення договору, товари у власність покупця для 
використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не 
пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним 
використанням, а покупець зобов’язується прийняти товари та сплатити 
за них певну грошову суму. До договору поставки застосовують 
правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачено 
договором або не випливає з характеру відносин. 

Постачання енергетичні та інші ресурси через приєднану 
мережу – договір, за яким сторона, що постачає, зобов’язується 
забезпечувати іншу сторону – споживача (абонента) ресурсами, 
передбаченими договором, а споживач зобов’язується оплачувати 
вартість прийнятих ресурсів. 

Право власності – врегульовані законом суспільні відносини щодо 
володіння, користування і розпорядження майном. 

Право володіння у суб’єктивному розумінні – закріплена у 
відповідних нормах права можливість фактичного фізичного або 
господарського володіння річчю. 

Право користування у суб’єктивному розумінні – закріплена 
нормами права можливість вилучення корисних властивостей речі для 
задоволення потреб власника чи інших осіб. 

Право на знаки для товарів і послуг – сукупність правових норм, 
що регулюють суспільні відносини у процесі створення, реєстрації, 
використання й охорони знаків для товарів і послуг. 

Право промислової власності, в об’єктивному розумінні – 
сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що 
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складаються в процесі створення, оформлення та використання 
результатів науково-технічної творчості. 

Право розпорядження у суб’єктивному розумінні – закріплена у 
нормах права можливість визначити юридичну чи фактичну долю 
майна. 

Право спільної власності – право двох або більше осіб 
(співвласників) на один об’єкт. 

Правовий строк – період або момент у часі, з настанням або 
закінченням якого пов’язана певна дія або подія (бездіяльність), яка має 
юридичне значення. 

Правоздатність фізичної особи (цивільна правоздатність) – 
здатність особи мати цивільні права і обов’язки. Виникає в момент 
народження особи і припиняється із настанням її смерті. 

Представництво – відокремлений підрозділ юридичної особи, 
розташований поза її місцезнаходженням, що здійснює представництво 
і захист інтересів юридичної особи (не є юридичною особою). 

Представництво без повноважень – випадок, коли одна особа 
виступає від імені іншої особи без повноважень або без належних 
повноважень. Правочини, вчинені без повноважень або з перевищенням 
повноважень, створюють, змінюють чи припиняють цивільні права та 
обов’язки лише в тих випадках, коли їх схвалено довірителем. 

Представництво в цивільному праві – одна з форм реалізації 
фізичними і юридичними особами належних їм прав і обов’язків через 
представників (є обов’язкове та добровільне (договірне) 
представництво). Відносини, за яких правочин, здійснений однією 
особою (представником) від імені другої особи (яку представляють), 
створює права і обов’язки безпосередньо для особи, яку представляють. 

Презумпція вини боржника – принцип цивільно-правової 
відповідальності, який означає, що особа, яка не виконала зобов’язання 
або виконала його неналежним чином, вважається винною у цьому, 
якщо не доведе протилежне. 

Припинення юридичної особи – юридична особа припиняється в 
результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим 
юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або в результаті ліквідації. 

Притримання – один із видів забезпечення виконання зобов’язань. 
Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі 
боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у 
строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або відшкодування 
кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших збитків має право 
притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання. 

Причинний зв’язок – об’єктивний зв’язок між явищами природи 
або суспільного життя, за якого одне явище виступає як причина, а 
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друге – як наслідок: одне явище (причина) породжує, зумовлює 
виникнення другого явища (наслідку). 

Промисловий зразок – нове художньо-конструктивне виготовлення 
виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для здійснення 
промисловим способом. 

Просте товариство – за договором простого товариства учасники 
беруть зобов’язання поєднати свої вклади та спільно діяти для 
отримання прибутку або досягнення іншої мети. 

Прострочення – невиконання боржником (кредитором) обов’язку 
(дій) у встановлений строк. 

Протиправні дії – дії, заборонені законом. 
Публічна обіцянка винагороди – недоговірне зобов’язання, в силу 

якого особа має право публічно пообіцяти винагороду (нагороду) за 
надання їй відповідного результату (передання інформації, знайдення 
речі, знайдення фізичної особи тощо). У разі виконання завдання і 
передання його результату особа, яка публічно обіцяла винагороду, 
зобов’язана виплатити її. 

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу – 
недоговірне зобов’язання, в силу якого фізична або юридична особа 
(засновник конкурсу) може публічно через засоби масової інформації 
оголосити конкурс. Переможець конкурсу має право вимагати від його 
засновника виконання свого зобов’язання у строки, встановлені 
умовами конкурсу. 

Публічний договір – договір, в якому однією зі сторін є 
підприємець або інша особа відповідно до закону, що взяли на себе 
обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання 
послуг кожному, хто до них звертається (роздрібна торгівля, 
перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, 
медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Ціна товарів 
(робіт, послуг), а також інші умови публічного договору 
встановлюються однаково для всіх споживачів. 

Р 
Раціоналізаторська пропозиція – пропозиція, що є новою і 

корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення 
або зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної 
техніки або складу матеріалів. 

Реквізиція – примусове вилучення державою майна у власника в 
державних чи громадських інтересах з виплатою власникові вартості 
майна. 

Рента – договір, за яким одна сторона (одержувач ренти) передає 
іншій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти 
зобов’язується в обмін на одержане майно періодично сплачувати 
одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або іншого надання. 
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Речі (у цивільному праві) – усі предмети матеріального світу, які 
можуть задовольнити певні потреби людини і бути в її володінні. 
Залежно від особливостей правового режиму володіння речами їх 
поділяють на види: засоби виробництва і предмети споживання; 
вилучені з цивільного обігу, обмежені в обігу та не вилучені з 
цивільного обігу; рухомі і нерухомі; індивідуально визначені і родові; 
замінні і незамінні; споживчі і неспоживчі; подільні і неподільні; 
головні і приналежні; плоди і доходи; гроші і цінні папери. 

Розрахунки із застосуванням платіжного доручення – за 
платіжним дорученням банк зобов’язується за дорученням платника за 
рахунок грошових коштів, розміщених на його рахунку в цьому банку, 
переказати певну грошову суму на рахунок, визначений платником 
особи (одержувача) у цьому чи в іншому банку в строк, встановлений 
законом або банківськими правилами, якщо інший строк не 
передбачений договором або звичаями ділового обігу. 

Розрахунковий чек – документ (чек), що містить нічим не 
обумовлене письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) 
банку переказати зазначену в чеку грошову суму одержувачеві 
(чекодержателю). 

Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або 
юридичної особи – недоговірне зобов’язання, в силу якого шкода, 
завдана особі, що без відповідних повноважень рятувала здоров’я та 
життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується 
державою у повному обсязі. Шкода, завдана при рятуванні майна, яке 
має істотну цінність, від реальної загрози відшкодовується власником 
(володільцем) цього майна з урахуванням його матеріального 
становища. 

С 
Секрет виробництва (ноу-хау) – технічна, організаційна, 

комерційна та інша інформація, яка сприяє підвищенню ефективності 
виробництва та іншої доцільної діяльності і не відома третім особам. 

Сервітут – право обмеженого користування чужими речами 
(майном) певною мірою. Таке право може бути встановлене на користь 
власника сусідньої земельної ділянки (земельні сервітути) або на 
користь певної особи (особисті сервітути). 

Система цивільного права – структура, елементами якої є 
цивільно-правові норми та інститути, розміщені у певній послідовності. 

Скарб – зариті у землю або приховані іншим способом валюта, 
валютні та інші цінності, власник яких невідомий або в силу закону 
втратив на них право. 

Складське зберігання – за договором зберігання товарний склад 
(зберігач) зобов’язується за винагороду зберігати товари, що передані 
йому товароволодільцем (поклажодавцем), і повернути ці товари в 
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схоронності. Договір складського зберігання, укладений складом 
загального користування, визнається публічним. 

Солідарна відповідальність – передбачена законом 
відповідальність боржників перед кредитором, за якою кредитор може 
вимагати відшкодування завданих збитків як з усіх або частини 
солідарних боржників, так і з одного із них. 

Солідарна додаткова відповідальність – відповідальність, що має 
місце за наявності основного і додаткового боржника. 

Спадкова трансмісія – перехід права на прийняття спадщини до 
спадкоємців особи, яка мала право на спадщину і не прийняла її у 
зв’язку зі смертю. 

Спадкове майно (спадщина, спадкова маса) – сукупність прав та 
обов’язків спадкодавця, які переходять після його смерті до 
спадкоємців. 

Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, які 
регулюють правовідносини, що виникають внаслідок переходу майна 
померлого до іншої особи чи до інших осіб. 

Спадковий договір – договір, з яким одна сторона (відчу-жувач) 
передає на випадок своєї смерті іншій стороні (набувачеві) своє майно 
або його частку у власність, замість чого остання зобов’язується 
виконати її розпорядження. 

Спадкодавець – особа, майно якої після її смерті переходить у 
спадщину до іншої особи чи до інших осіб. 

Спадкоємець – особа, яка у випадку смерті того чи іншого 
громадянина набуває прав одержати його спадкове майно. 

Спадкування – перехід майнових прав та обов’язків (і окремих 
немайнових прав) померлої особи до іншої особи (осіб). 

Спеціальна правоздатність (у міжнародному приватному праві) – 
набуття суб’єктом прав та обов’язків відповідно до цілей, зазначених у 
статуті, договорі, законі. 

Спільна сумісна власність – майно, придбане внаслідок спільної 
праці членів сім’ї, якщо інше не встановлено письмовою угодою між 
ними. 

Спільна часткова власність – майно, придбане внаслідок спільної 
праці громадян, що об’єдналися для спільної діяльності, якщо інше не 
встановлено письмовою угодою між ними. 

Способи забезпечення виконання зобов’язання – передбачені 
законом або договором спеціальні засоби (стимули), спрямовані на 
забезпечення виконання зобов’язання боржником (неустойка, застава, 
порука, завдаток, гарантія, притримання). 

Способи набуття права власності – передбачені законом юридичні 
факти, що ведуть до виникнення права власності у набувача майна 
(розрізняють первісні і похідні юридичні факти виникнення права 
власності). 
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Справедливість – при здійсненні цивільних прав особа повинна 
виявляти справедливість і розумність. Це означає, що наймач повинен 
використовувати майно за призначенням; підрядник при виготовленні 
речі повинен виконувати всі вказівки замовника; власник придбавши 
собаку в разі порушення правил його утримання і створення незручно-
стей сусідам, повинен негайно усунути ці незручності; особа має бути 
справедливою при вирішенні спорів, тобто додержуватися моральних 
засад суспільства. При визначенні розміру відшкодування шкоди суд 
також враховує вимоги розумності та справедливості. 

Страхування – за договором страхування одна сторона (страховик) 
зобов’язується при настанні страхового випадку виплатити страхову 
суму або страхове відшкодування другій стороні (страхувальникові) або 
іншій особі, уповноваженій на її одержання, а страхувальник 
зобов’язаний сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови 
договору. 

Строк виконання обов’язку – проміжок часу або момент, коли має 
бути вчинена дія, що становить об’єкт зобов’язання (є загальні та 
окремі строки). 

Суб’єкти виконання цивільно-правових обов’язків – особи, до 
яких звернуто вимогу закону щодо заборони певної поведінки, або 
особа, яка взяла на себе виконання цих обов’язків добровільно. 

Суб’єкти цивільно-правового відношення – особи, які є 
учасниками цивільно-правових відносин (фізичні особи, юридичні 
особи, територіальні громади, держава). 

Суб’єктивний юридичний обов’язок – покладений на 
зобов’язальну особу обов’язок забезпечення певного право-відношення. 
Виконання юридичного обов’язку є правовою гарантією здійснення 
суб’єктивного права. 

Суброгація – придбання всіх прав, що належали раніше 
кредиторові, внаслідок виконання третьою особою (суброгантом) 
обов’язків боржника щодо цього кредитора. Тобто суброгант стає на 
місце кредитора. 

Судовий імунітет (у міжнародному приватному праві) – 
непідсудність держави без її згоди судам іншої держави (рівний над 
рівним не має юрисдикції). 

Суміжні права – права виконавців, виробників фонограм та 
організацій мовлення на результати своєї діяльності, пов’язані з 
використанням ними творів літератури і мистецтва, які охороняються 
авторським правом. 

Суперфіцій – довгострокове, відчужуване і таке, що успадковується, 
право використання чужої земельної ділянки для забудови. Суперфіцій 
може бути встановлено законом, договором або заповітом на 
визначений або невизначений строк. 

Т 
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Творчість – цілеспрямована інтелектуальна діяльність людини, 
результатом якої є щось якісно нове, що характеризується 
неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. 

Типові договори – своєрідні нормативно-правові акти, затверджені 
у встановленому порядку компетентними органами (договори охорони 
квартир, охорони об’єктів, найму жилого приміщення тощо). 

Товариство з додатковою відповідальністю – засноване однією 
або кількома особами товариство, статутний фонд якого поділений на 
частки, розмір яких визначений статутом. Учасники цього товариства, 
на відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, несуть 
субсидіарну відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном в 
однаковому для всіх розмірі, кратному вартості внесених ними вкладів, 
який визначається статутом. До товариства з додатковою 
відповідальністю застосовують правила Цивільного кодексу України 
про товариства з обмеженою відповідальністю – якщо інше не 
передбачено установчими документами товариства. 

Товариство з обмеженою відповідальністю – засноване однією або 
кількома особами товариство, статутний фонд якого поділений на 
частки визначених установчим документом розмірів. Засновники цього 
товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства лише 
в межах належних їм часток у статутному фонді. 

Торговельна марка – будь-яке позначення або будь-яка комбінація 
позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями 
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, 
комбінації кольорів. 

У 
Удаваний правочин – вид недійсного правочину, який здійснено з 

метою приховати інший правочин. 
Узус – речове право користування чужою річчю без отримання 

прибутків. Узуарій може лише користуватися чужою річчю, проте не 
має права на плоди від неї. 

Узуфрукт – речове право певної особи користуватися і вилучати 
прибутки з чужої неспоживчої речі без зміни її субстанції. 

Умови дійсності правочину – встановлені законом вимоги (про 
форму; про сторони; про зміст правочину; про відповідність (єдність) 
внутрішньої волі і волевиявлення сторін; спрямованість правочину на 
реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним), дотримання 
яких надає правочину належну юридичну силу. 

Умовні правочини – правочини, що здійснюються під умовою 
(відкладальною чи скасувальною). 

Установа – організаційно-правова форма юридичної особи, що є 
організацією, створеною однією або кількома особами (засновниками), 
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які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) 
їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за 
рахунок цього майна. 

Установчі документи юридичної особи – для створення юридичної 
особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи: 
статут або засновницький договір, які викладаються письмово і 
підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не 
встановлено інший порядок їх затвердження. 

Ф 
Факторинг – договір, за яким одна сторона (фактор) передає або 

бере на себе зобов’язання передати кошти в 
розпорядження другої сторони (клієнта) на платній основі, а клієнт 

відступає або бере на себе зобов’язання відступити факторові ту 
грошову вимогу до третьої особи, яка випливає з відносин клієнта 
(кредитора) з цією третьою особою – боржником. Предметом договору 
факторингу може бути як грошова вимога, строк платежу якої 
закінчився (наявна вимога), так і право на отримання коштів, яке 
виникне в майбутньому (майбутня вимога). 

Філія юридичної особи – структурно-територіально відокремлена 
частина юридичної особи, яка за своїм місцезнаходженням виконує всі 
найголовніші функції юридичної особи (виробничу, наукову тощо). Не 
є юридичною особою. 

Форма правочину – форма волевиявлення сторін при здійсненні 
правочину (усна; письмова – проста чи нотаріальна; шляхом 
конклюдентних дій; шляхом мовчання). 

Франчайзинг – договір, за яким один підприємець – франчайзер 
(праволоділець) – надає іншому підприємцеві – франчайзі 
(користувачеві) – за певну винагороду право експлуатувати франчизу з 
метою продажу визначеного сторонами виду товарів та/або послуг. 
Франшиза є комплексом виключних прав (право на найменування 
торговельного підприємства (фірму), право на знак для товарів і послуг, 
винаходи, корисні моделі, авторські права, конфіденційну торговельну 
інформацію та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що 
підлягають використанню користувачем (франчайзі)). Відповідає 
договору комерційної концесії. 

Ц 
Цесія – передача цедентом (кредитор, який поступився своїми 

правами) цесіонарію (новому кредитору) своїх прав за зобов’язанням. 
За загальним правилом цесія може застосовуватись у будь-яких 
зобов’язаннях, якщо вона не суперечить закону чи договору або коли 
вимога не пов’язана з особою. 

Цивільна дієздатність юридичної особи – юридична особа набуває 
цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють 
відповідно до установчих документів та закону. 
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Цивільне право – галузь права, що на засадах юридичної рівності, 
вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників регулює 
особисті немайнові і майнові відносини (власності і товарообігу), 
відносини, які складаються у сфері інтелектуальної власності, а також 
відносини щодо захисту і охорони цих благ. 

Цивільно-правова відповідальність – невигідні майнові наслідки, 
встановлені законом або договором на випадок невиконання 
абсолютного обов’язку або невиконання чи неналежного виконання 
боржником свого зобов’язання. 

Цивільно-правові відносини – майнові та особисті немайнові 
відносини і відносини у сфері підприємництва між майнове 
самостійними, юридичне рівними учасниками, що є носіями 
суб’єктивних цивільних прав і обов’язків, які виникають, змінюються, 
припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються 
можливістю застосування засобів державного примусу. 

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчують грошове або інше майнове право і 
визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, і 
власником, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх 
випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цих 
документів, іншим особам. 

Ч 
Часткова (дольова) відповідальність – відповідальність кожної із 

зобов’язаних осіб у певній, належній кожній особі частці. 
Ш 
Шкода (як умова цивільно-правової відповідальності) – зменшення 

або знищення будь-якого особистого чи майнового блага (моральна та 
майнова шкода). 

Шикана – дозволені законом дії особи, спрямовані на заподіяння 
шкоди іншим особам (особі). Шикана може мати як матеріальний, так і 
процесуальний характер. 

Ю 
Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється 
цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та 
відповідачем у суді. 

Юридичний обов’язок у цивільному праві – забезпечена законом 
міра необхідної поведінки, в якій виражено інтерес держави, 
уповноваженого суб’єкта і зобов’язаної особи. 

Юридичні факти – конкретні життєві обставини (дії, бездіяльність, 
події), з якими норми цивільного законодавства пов’язують правові 
наслідки, передусім виникнення, зміну або припинення правовідносин. 
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