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Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Цивільне право» спрямована на комплекс-

не вивчення основних засад цивільно-правового регулювання майно-

вих та особистих немайнових відносин, які охоплюють надзвичайно 

широке коло учасників та є одними із найбільш розповсюджених пра-

вовідносин. Предметом навчальної дисципліни є основні принципи, 

доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, ви-

значення, дефініції, юридичні категорії та інститути загальної та особ-

ливої частин цивільного права, особистих немайнових прав, речового 

права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, специ-

фіка правового регулювання особистих немайнових та майнових від-

носин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню та 

майновій самостійності їх учасників відносин. 

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів систе-

ми науково-теоретичних і практичних знань з цивільного права, ви-

значення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів цивільно-

го права, законодавчих актів; виховання поваги до законів, їх додер-

жання і виконання у практичній діяльності; підготовка до вивчення 

навчальних дисциплін, предметом яких є окремі підгалузі цивільного 

права. Опанування курсу повинно надати можливість студентам зорі-

єнтуватися у масиві цивільного законодавства та регульованих ним 

правовідносин. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Гражданское право» направлена на ком-

плексное изучение основных принципов гражданско-правового регу-

лирования имущественных и личных неимущественных отношений, 

которые охватывают широкий круг участников и являются одними из 

самых распространенных правоотношений. Предметом учебной дис-

циплины являются основные принципы, доктринальные принципы, 

правовые источники, отдельные понятия, термины, определения, де-

финиции, юридические категории и институты общей и особенной 

частей гражданского права, личных неимущественных прав, вещного 

права, права интеллектуальной собственности, обязательственного 

права, специфика правового регулирования личных неимущественных 

и имущественных отношений, основанных на юридическом равенстве, 

свободному волеизъявлении и имущественной самостоятельности 

участников отношений. 

Задачей учебной дисциплины является формирование у студентов 
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системы научно-теоретических и практических знаний по граждан-

скому праву, определение и раскрытие содержания понятий, катего-

рий и институтов гражданского права, законодательных актов; воспи-

тание уважения к законам, их соблюдения и выполнения в практиче-

ской деятельности; подготовка к изучению учебных дисциплин, пред-

метом которых являются отдельные подотрасли гражданского права. 

Овладение курса должно предоставить возможность студентам сори-

ентироваться в массиве гражданского законодательства и регулируе-

мых им правоотношений. 

 

Annotation of educational discipline 

The discipline "Civil Law" is aimed at comprehensive study of the basic 

principles of civil law regulation of property and personal non-property 

relations, which cover a wide range of participants and are among the most 

common legal relations. The subject of the discipline are the basic princi-

ples, doctrinal principles, legal sources, individual concepts, terms, defini-

tions, definitions, legal categories and institutions of general and special 

parts of civil law, personal non-property rights, property law, intellectual 

property law, mandatory law, specifics of legal regulation of personal non-

property and property relations based on legal equality, free will and prop-

erty autonomy of the participants of the relations. 

The task of the academic discipline is to form a system of scientific-

theoretical and practical knowledge of civil law among students, definition 

and disclosure of the content of concepts, categories and institutions of civil 

law, legislative acts; education of respect for the laws, their observance and 

implementation in practice; preparation for the study of academic disci-

plines, the subject of which are separate subbranches of civil law. The 

course should provide students with an opportunity to navigate through the 

array of civil law and legal relationships that it regulates. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Цивільне право» укладена від-

повідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів по-

чаткового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 

081 «Право», затвердженої наказом по університету від 01 вересня 

2020 р., № 114-Н. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, 

доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, ви-

значення, дефініції, юридичні категорії та інститути загальної та особ-

ливої частин цивільного права, особистих немайнових прав, речового 

права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, специ-

фіка правового регулювання особистих немайнових та майнових від-

носин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню та 

майновій самостійності їх учасників відносин. 

Метою дисципліни є засвоєння основних засад цивільно-правового 

регулювання майнових та особистих немайнових відносин, які охоп-

люють надзвичайно широке коло учасників та є одними із найбільш 

розповсюджених правовідносин. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні:  
− здатність застосовувати знання на практиці у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях (ЗК 8);  

− здатність знаходити творчі рішення або відповіді на чітко визна-

чені та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування 

даних (ЗК 10);  

спеціальні (фахові, предметні):  

− знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, їх за-

кріплення у законодавстві України (ФК 4);  

− здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин на-

ціонального права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як конституційне право, адміністративне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право (ФК 5);  

− здатність до застосування норм матеріального і процесуального 

права при моделюванні правових ситуацій, окремих процедур (ФК 6);  

− здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, 

реалізовувати норми права у конкретних сферах професійної діяльно-
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сті та самостійно розробляти юридичні документи (ФК 7);  

− здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обстави-

ни (ФК 9);  

− здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові по-

зиції, здійснювати публічні виступи, брати участь у дискусіях з право-

вих питань (ФК 10);  

− здатність до консультування з правових питань, зокрема, можли-

вих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошен-

ня персональних даних та конфіденційної інформації (ФК 11);  

− здатність до логічного, критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності (ФК 12);  

− здатність до аналізу актів законодавства та судової практики, 

практики діяльності інститутів публічної влади (ФК 14). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 

− здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язан-

ня (ПРН 2); 

− давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5); 

− самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій (ПРН 8); 

− демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей пра-

ва (ПРН 13); 

− застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виок-

ремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані право-

ві висновки (ПРН 14); 

− надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (ПРН 16). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до навчаль-

ного плану. 

Форма підсумкового контролю знань – екзамен. 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Загальні положення цивільного права. 

Цивільні правовідносини 

 

Тема 1. Цивільне право в системі права України. Цивільне 

право як наука 

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. 

Цивільно-правові норми: поняття, види. Оцінювальні поняття в ци-

вільному праві. 

Поняття, предмет та методи цивільного права як науки. Цивільне 

право як навчальна дисципліна. Становлення цивілістичної науки в 

Україні та її сучасний стан. 

Поняття цивільного правовідношення. Елементи цивільного право-

відношення. Суб’єкти цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних 

правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття та зміст 

суб’єктивних прав та обов’язків. Види цивільних правовідносин. Під-

стави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 

 

Тема 2. Джерела цивільного права 

Загальна характеристика джерел цивільного права. Цивільне зако-

нодавство України: поняття і структура. Конституція України – осно-

ва цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України як 

основний акт цивільного законодавства України, історія його прийн-

яття та структура. Інші акти цивільного законодавства. Дія актів циві-

льного законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. Міжнаро-

дні договори та їх значення у регулюванні цивільних правовідносин.  

Договір як джерело цивільного права, акти цивільного законодав-

ства і договір. Нормативний договір. Типові та примірні договори. 

Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту. 

Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосу-

ванні норм цивільного права. Аналогія в цивільному праві. 

 

Тема 3. 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 правочи-



7 

 

нів та недійсність актів, що обмежують можливість фізичної особи 

мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки. Співвідно-

шення 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 зна-

чення. Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Акти цивільного 

стану. 

Фізична особа – підприємець. Принципи та умови здійснення підпри-

ємницької діяльності фізичною особою. Цивільно-правова відповідаль-

ність фізичної особи-підприємця. Управління майном, що використову-

ється для підприємницької діяльності органом опіки та піклування. Банк-

рутство фізичної особи-підприємця. 

 

Тема 4. Юридичні особи 

Поняття й ознаки юридичної особи. Цивільна право- і дієздатність 

юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Найменування 

юридичної особи. Особисті немайнові права юридичної особи. 

Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Юридичні 

особи приватного права та юридичні особи публічного права. Устано-

ви. Підприємницькі та непідприємницькі товариства. Господарські 

товариства. Кооперативи як юридичні особи. Філії і представництва 

юридичної особи. 

Створення, державна реєстрація юридичної особи. Припинення 

юридичних осіб, їх реорганізація та ліквідація. Управління юридич-

ною особою. Відповідальність юридичних осіб. 

Правові форми участі держави, територіальних громад у цивільних 

відносинах. 

 

Тема 5. 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 індивідуа-

льними або родовими ознаками, споживні та неспоживні. Головна річ 

і приналежність, складові речі. Складні речі. Продукція, плоди та до-

ходи. Майно. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші 
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(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 діяльно-

сті та інші об’єкти права інтелектуальної власності. Інформація, осо-

бисті немайнові блага. Службова та комерційна таємниця як об’єкти 

цивільних правовідносин. 

 

Тема 6. Правочини 

Поняття та види юридичних фактів в цивільному праві. Юридичні 

склади. 

Поняття та види правочинів. Одно-, дво- або багатосторонні право-

чини. 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 пра-

вочину. 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 нотарі-

альне посвідчення одностороннього правочину, договору. Правові на-

слідки вчинення правочину малолітньою, неповнолітньою особами за 

межами їхньої цивільної дієздатності. Правові наслідки вчинення пра-

вочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за ме-

жами 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 во-

на не мала права вчиняти. Правові наслідки вчинення правочину, який 

порушує публічний порядок. Правові наслідки правочину, який вчи-

нено під впливом помилки, обману, насильства, у результаті зловмис-

ної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, під 

впливом тяжкої обставини. Правові наслідки фіктивного, удаваного 

правочину. Момент недійсності правочину. 
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Тема 7. Представництво в цивільному праві 

Поняття та підстави представництва. Види представництва. 

Суб’єкти представництва. Повноваження представника. Правові нас-

лідки перевищення повноважень представником. Передоручення.  

Представництво за законом. Представництво за довіреністю. Дові-

реність: поняття, види. Форма довіреності. Зміст довіреності. Довіре-

ність юридичної особи. Термін довіреності. Припинення представниц-

тва за довіреністю, скасування довіреності. Відмова представника від 

вчинення дій визначених довіреністю. 

 

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 компетентними органами державної влади та поса-

довими особами. Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інте-

ресів. Визнання незаконним правового акта органу влади. 

Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. 

Види та форми цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови 

цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідаль-

ність без наявності вини. Підстави звільнення від цивільно-правової 

відповідальності. 

Поняття та визначення строку та терміну. Види цивільно-правових 

строків та термінів. Способи визначення строків і термінів. Порядок 

обчислення строків. Початок перебігу та закінчення строку. Порядок 

вчинення дій в останній день строку. 

Поняття, види та значення позовної давності. Зміна тривалості по-

зовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу, зу-

пинення і переривання позовної давності. Правові наслідки спливу 

позовної давності. Поновлення позовної давності. Вимоги, на які по-

зовна давність не поширюється. 

 

Тема 9. Особисті немайнові права фізичної особи 

Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи. 

Класифікація особистих немайнових прав в цивільному праві. Загаль-

ні засади здійснення особистих немайнових прав. 
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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 за-

хисту особистих немайнових прав. Поняття «поширення недостовір-

ної інформації». Оціночні судження. Презумпція недостовірності не-

гативної інформації про особу. Спростування недостовірної інформа-

ції, поширеної через ЗМІ. 

Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті не-

майнові права фізичної особи. 

Відшкодування майнової та моральної шкоди як способи захисту 

особистих немайнових прав фізичної особи. 

 

Модуль 2. Право власності та інші речові права 

 

Тема 10. 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. 

Об’єкти та 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 зни-

щення 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. Здійснення права спільної част-

кової власності. Право переважної купівлі частки у праві спільної час-

ткової власності. Припинення права спільної часткової власності. 

Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави ви-

никнення. Здійснення права спільної сумісної власності. 

 

Тема 11. Набуття і припинення права власності 

Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види. 

Набуття права власності на новостворену річ. Переробка (специфі-

кація) як підстава набуття права власності. Набуття права власності на 

прирощення, які приносить річ. Привласнення загальнодоступних да-
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рів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Знахідка та 

порядок набуття права власності на неї. Бездоглядна домашня твари-

на. Набуття права власності на скарб. Набуття права власності за дав-

ністю володіння (набувальна давність). 

Набуття права власності за договором. Момент виникнення права 

власності у набувача за договором. Інші похідні способи набуття пра-

ва власності. 

Загальна характеристика підстав (способів) припинення права вла-

сності. Співвідношення понять «припинення права власності» і «поз-

бавлення 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. Викуп 

пам’ятки історії та культури. Викуп земельної ділянки у зв’язку із су-

спільною необхідністю. Націоналізація, конфіскація і реквізиція як 

підстави припинення права власності. Інші підстави припинення права 

власності. 

 

Тема 12. Захист права власності 

Поняття захисту права власності. Загальні засади захисту права 

власності. Підстави для захисту права власності. Види способів захис-

ту права власності. Речово-правові способи захисту права власності. 

Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним (вінди-

каційний позов). Межі віндикації. Розрахунки при віндикації. Особли-

вості витребування майна від добросовісного набувача. Витребування 

грошей та цінних паперів. 

Захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавлен-

ням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Визнан-

ня незаконним правового акту, що порушує право власності. Інші спо-

соби захисту права власності. Особливості відшкодування шкоди, за-

вданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших буді-

вель у зв’язку із зниженням їх цінності. Зобов’язально-правові спосо-

би захисту права власності. 

 

Тема 13. Речові права на чуже майно 

Загальна характеристика речових прав на чуже майно, їх види. 

Право володіння чужим майном: суб’єкти, підстави виникнення та 

припинення. Обов’язок недобросовісного володільця щодо повернен-

ня майна особі, яка має на нього право власності чи інше право, або 

яка є добросовісним володільцем. 
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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 сільськогос-

подарських потреб (емфітевзис). Підстави виникнення та припинення. 

Строк договору про надання права користування чужою земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб. Права та обов’язки влас-

ника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподар-

ських потреб, та землекористувача. Право землекористувача на відчу-

ження права користування земельною ділянкою. 

Поняття та підстави виникнення права користування чужою земе-

льною ділянкою для забудови (суперфіцій). Права та обов’язки влас-

ника земельної ділянки, наданої для забудови, та землекористувача. 

Підстави та правові наслідки припинення права користування земель-

ною ділянкою для забудови. 

 

Тема 14. Право інтелектуальної власності 

Поняття та джерела права інтелектуальної власності. Суб’єкти пра-

ва інтелектуальної власності. 

Об’єкти права інтелектуальної власності. Особисті немайнові і 

майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності. 

Строк чинності прав інтелектуальної власності. Використання об’єкта 

права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелекту-

альної власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке на-

лежить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об’єкт, 

створений у зв’язку з виконанням трудового договору. Права інтелек-

туальної власності на об’єкт за замовленням. 

Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності. 

Поняття і джерела авторського права. Об’єкти авторського права. 

Твори, які не є об’єктами авторського права. Виникнення 

суб’єктивних авторських прав. Суб’єкти авторського права. Співавто-

рство. Особисті немайнові права автора. Майнові права інтелектуаль-

ної власності на твір. Випадки вільного використання творів. Строки 

чинності майнових авторських прав. Спадкування авторських майно-

вих прав. 

Суміжні права, їх об’єкти, суб’єкти, виникнення і зміст. Види су-

міжних прав. 
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Патентне право та його джерела. Об’єкти патентного права (вина-

хід, корисна модель, промисловий зразок). Суб’єкти патентних прав. 

Патент як форма охорони прав на винаходи, корисні моделі і промис-

лові зразки. Особисті немайнові права винахідника (автора промисло-

вого зразка). Майнові права, що випливають з патенту. Дії, що не ви-

знаються порушенням прав володільця патенту. Припинення дії пате-

нту та визнання його недійсним. 

Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасни-

ків цивільного обороту, товарів і послуг. 

Комерційне (фірмове) найменування. Торговельна марка (знак для 

товарів і послуг): поняття, об’єкти, умови надання правової охорони. 

Суб’єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на тор-

говельну марку. Зміст права інтелектуальної власності на торговельну 

марку. Припинення чинності свідоцтва та визнання його недійсним. 

Географічне зазначення як об’єкт права інтелектуальної власності. 

Поняття наукового відкриття. Право на наукове відкриття. Поняття 

та загальна характеристика права інтелектуальної власності на компо-

нування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторські пропозиції, сор-

ти рослин і породи тварин комерційну таємницю. 

Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелек-

туальної власності. 

 

Модуль 3. Зобов’язальне право. 

Окремі види договірних зобов’язань 

 

Тема 15. Загальні положення про зобов’язання. Виконання зо-

бов’язань 

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

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

бов’язань. 

Елементи зобов’язання. Сторони і треті особи у зобов’язанні. 

Множинність сторін, її види. Заміна сторін у зобов’язанні. 

Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. Суб’єкти ви-

конання 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 зо-

бов’язання. Підтвердження виконання зобов’язання. 

Загальна характеристика підстав (способів) припинення зо-

бов’язань. Припинення зобов’язання належним його виконанням. Пе-
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редання відступного. Припинення зобов’язання шляхом зарахування 

зустрічних однорідних вимог. Припинення зобов’язання за домовлені-

стю 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 правовідношен-

ня. 

 

Тема 16. Забезпечення виконання зобов’язань 

Загальна характеристика видів (способів) забезпечення виконання 

зобов’язань, їх ознаки, види. Форма правочину щодо забезпечення ви-

конання зобов’язання. 

Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань. Порука і 

гарантія як види забезпечення виконання зобов’язання. Завдаток: по-

няття, функції. Співвідношення з авансом. Правові наслідки порушен-

ня зобов’язання, забезпеченого завдатком. Застава: поняття, види, під-

стави виникнення. Предмет застави. Суб’єкти заставних правовідно-

син. Договір застави, його зміст та форма. Звернення стягнення на за-

ставлене майно. Притримання як вид забезпечення виконання зо-

бов’язання. 

 

Тема 17. Відповідальність за порушення зобов’язань. Припи-

нення зобов’язань 

Порушення зобов’язання та його правові наслідки. Поняття циві-

льно-правової відповідальності та її види. Форми відповідальності за 

порушення зобов’язання. Відшкодування збитків. Сплата неустойки. 

Співвідношення збитків і неустойки. 

Умови цивільно-правової відповідальності за порушення зо-

бов’язання. Випадок і непереборна сила, їх правове значення. 

Загальна характеристика підстав (способів) припинення зо-

бов’язань. Припинення зобов’язання належним його виконанням. Пе-

редання відступного. 

Припинення зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорі-

дних вимог. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Нова-

ція. Прощення боргу. Неможливість виконання як підстава припинен-

ня зобов’язання. Збіг кредитора і боржника в одній особі. 

Смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи – сторони у зо-

бов’язанні та їх вплив на динаміку зобов’язального правовідношення. 
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Тема 18. Загальні положення про договір 

Поняття договору в цивільному праві. Співвідношення між понят-

тями «договір», «правочин», «домовленість», «контракт». Свобода 

договору та її межі. Види договорів. Консенсуальні і реальні договори. 

Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні дого-

вори. Попередній договір. Змішаний договір. Публічний договір. До-

говір 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. Прийнят-

тя 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 до-

говору» і «відмова від договору». 

 

Тема 19. Договір купівлі-продажу: загальні положення 

Поняття та ознаки договору купівлі-продажу, його значення в су-

часних умовах, сфера застосування та джерела правового регулюван-

ня. 

Сторони в договорі купівлі-продажу. Право продажу речі. Форма 

договору купівлі-продажу. 

Зміст договору купівлі-продажу. Предмет договору. Кількість, асо-

ртимент, комплектність, якість товару, тара і упаковка. Комплект то-

вару. Ціна в договорі купівлі-продажу. 

Права та обов’язки покупця і продавця у разі пред’явлення третьою 

особою позову про витребування купленого товару. 

Права та обов’язки продавця. Правові наслідки порушення продав-

цем своїх зобов’язань. Права та обов’язки покупця. Правові наслідки 

порушення покупцем своїх зобов’язань. 

 

Тема 20. Окремі різновиди договору купівлі-продажу. Інші до-

говори про передання майна у власність 

Види договорів купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-

продажу та його види. Договір поставки. Договір контрактації сільсь-

когосподарської продукції. Договір постачання енергетичними та ін-

шими ресурсами через приєднану мережу. Договір міни. 
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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. Забезпе-

чення виконання договору довічного утримання (догляду). Припинен-

ня договору довічного утримання (догляду). 

 

Тема 21. Договори про передання майна у користування 

Договір найму (оренди): поняття, ознаки, сфера застосування та 

джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма договору 

найму (оренди). Предмет договору найму (оренди). Плата за користу-

вання майном. Строк договору найму (оренди). Права і обов'язки сто-

рін за договором найму (оренди). Ремонт орендованої речі. Правові 

наслідки поліпшень орендованого майна. Припинення договору найму 

(оренди). Права третіх осіб на річ, яка передана у найм. Правові нас-

лідки зміни власника речі, переданої у найм. Піднайм. Припинення 

договору найму. 

Окремі види договору найму (оренди). Договір прокату. Договір 

найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму (оренди) будівлі або 

іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) транспортного за-

собу. Договір лізингу та його види. Договір фінансового лізингу. 

Договір позички: поняття, ознаки, сфера застосування. Зміст дого-

вору позички. Сторони у договорі. Форма договору позички. Права та 

обов'язки сторін за договором. Припинення договору позички. 

 

Тема 22. Договір найму (оренди) житла 

Договір найму (оренди) житла: поняття, ознаки, джерела правового 

регулювання та його види. Предмет договору найму житла. Плата за 

користування житлом. Строк договору найму житла. Права та обов'яз-

ки сторін за договором найму житла. Припинення договору найму жи-

тла. Підстави та правові наслідки розірвання договору. Сторони у до-

говорі. Особи, які постійно проживають з наймачем, порядок їх все-

лення і правовий статус. Тимчасові мешканці. Договір піднайму жит-
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ла. Заміна наймача у договорі. Предмет та форма договору комерцій-

ного найму (оренди) житла. 

 

Тема 23. Договори про виконання робіт 

Поняття та види договорів про виконання робіт. Договір підряду: 

поняття, ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. 

Сторони в договорі підряду. Система генерального підряду. Предмет 

договору підряду. Ціна в договорі підряду. Кошторис.  

Права та обов'язки сторін за договором підряду. Ризики підрядни-

ка. Правові наслідки порушення сторонами зобов'язань за договором 

підряду. 

Види договору підряду. Договір побутового підряду. Договір буді-

вельного підряду. Договір підряду на проектні та пошукові роботи. 

Поняття та предмет договорів на виконання науково-дослідних, до-

слідно-конструкторських та технологічних робіт. Сторони договору, 

їх права та обов’язки. Ризики та відповідальність сторін за договором. 

 

Тема 24. Договори про надання юридичних послуг 

Договір про надання послуг та його загальна характеристика. Ви-

конання договору про надання послуг. Плата за договором про надан-

ня послуг. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за догово-

ром про безоплатне надання послуг. Строк договору про надання пос-

луг. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання 

послуг. Розірвання договору про надання послуг. 

Договір доручення: поняття, ознаки, сфера застосування. Сторони 

у договорі. Зміст договору доручення. Права та обов'язки сторін, їх 

зміст та порядок виконання. Припинення договору доручення. Спів-

відношення між поняттями «доручення» і «довіреність». 

Договір комісії: поняття, ознаки, сфера застосування. 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 правово-

го регулювання. Сторони у договорі. Форма договору управління 

майном. Зміст договору управління майном. Права та обов'язки сторін 

за договором. Припинення договору управління майном. 

 

Тема 25. Договори про надання фактичних послуг 

Загальні положення про перевезення. Поняття та види перевезень, 

джерела їх правового регулювання. Договір перевезення вантажу: по-

няття, ознаки. Сторони в договорі. Укладення договору перевезення 
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вантажу. Перевізні документи. Довгострокові договори. Права та обо-

в'язки сторін за договором. Відповідальність за порушення договору 

перевезення вантажу. 

Договір перевезення пасажира і багажу: поняття, ознаки. Сторони у 

договорі. Укладення договору. Проїзні документи. Права, обов'язки та 

відповідальність сторін за договором перевезення пасажира і багажу. 

Договір транспортного експедирування. 

Загальні положення про зберігання. Договір зберігання: поняття, 

ознаки, сфера застосування, джерела правового регулювання. Сторони 

в договорі зберігання. Професійний зберігач. Форма договору збері-

гання. 

Зміст договору зберігання. Права та обов'язки сторін, порядок їх 

виконання. 

Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження ре-

чі. Особливості відповідальності професійного зберігача. Зберігання 

на товарному складі. Договір складського зберігання. Складські доку-

менти. Права володільця складського та заставного свідоцтва. 

Спеціальні види зберігання. Договір охорони. 

 

Тема 26. Зобов’язання з надання фінансових послуг. Страху-

вання 

Поняття та правове регулювання фінансових послуг. 

Поняття та ознаки договору позики. Сторони у договорі. Форма до-

говору позики. Зміст договору позики. Проценти за договором позики. 

Обов'язки позичальника та правові наслідки їх порушення. Оспорю-

вання позики. 

Поняття, ознаки та види кредитних договорів. Джерела правового 

регулювання. Сторони кредитного договору. Порядок укладення та 

форма кредитного договору. Зміст кредитного договору. Забезпечення 

виконання кредитних зобов'язань. Іпотечне кредитування в Україні. 

Відповідальність сторін за кредитним договором. 

Поняття та види банківських рахунків. Поняття та ознаки договору 

банківського рахунка. 

Сторони договірних зобов'язань по відкриттю та обслуговуванню 

рахунків. Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківсь-

кого рахунка. 

Зміст договору банківського рахунка. Кредитування рахунка. Підс-

тави та черговість списання грошових коштів з рахунка. Обмеження 

права розпорядження рахунком.  
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Припинення договору банківського рахунка. Відповідальність сто-

рін за договором. Банківська таємниця. 

Поняття та види договорів банківського вкладу (депозиту). Сторо-

ни договору банківського вкладу (депозиту). Порядок укладення та 

форма договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати. Зміст до-

говору банківського вкладу. Зміна та розірвання договору банківсько-

го вкладу. Відповідальність банку. 

Поняття та ознаки договору факторингу. Види факторингу. Сторо-

ни договору факторингу. Порядок укладення та форма договору фак-

торингу. Зміст договору факторингу. Відповідальність сторін. 

Поняття страхування та джерела його правового регулювання. Ви-

ди і форми страхування. Страховик, страхувальник, застрахована осо-

ба, вигодонабувач. 

Договір страхування: поняття, ознаки. Форма договору. Страхове 

свідоцтво (поліс, сертифікат). Істотні умови договору страхування. 

Предмет договору страхування. Страховий ризик і страховий випадок. 

Страхова сума. 

Права і обов'язки сторін за договором страхування. Відмова від 

здійснення страхової виплати. Припинення договору страхування. Не-

дійсність договору страхування. 

Співстрахування. Договір перестрахування. 

 

Тема 27. Договори у сфері інтелектуальної власності. Комер-

ційна концесія 

Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майнови-

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

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: 

поняття, види. Ліцензійний договір: поняття, ознаки, сфера застосу-

вання. 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, зміст, форма. 

 

Тема 28. Договори про спільну діяльність 

Договір про спільну діяльність: поняття, ознаки, сфера застосуван-

ня, джерела правового регулювання. Сторони в договорі. Форма дого-

вору про спільну діяльність. Зміст договору. 
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Поняття договору простого товариства. Вклади учасників простого то-

вариства. 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. Кондикційні зобов’язання 

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. 

Поняття та підстави виникнення зобов’язання із набуття чи збере-

ження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зо-

бов’язання). Сфера застосування даного інституту. Об’єкт, суб’єкти та 

зміст зобов’язання із набуття чи збереження майна без достатньої пра-

вової підстави. Відшкодування доходів від безпідставно набутого 

майна і витрат на його утримання. 

 

Тема 30. Зобов’язання із 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 шко-

ди, завданої майну потерпілого. 

Врахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної 

особи, яка завдала шкоду при вирішенні питання про відшкодування шко-

ди. 

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 слу-

жбовими чи посадовими особами. Особливості відшкодування шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури чи суду. 
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Відшкодування шкоди, завданої малолітньою, неповнолітньою, не-

дієздатною, обмежено дієздатною особою. Відшкодування шкоди, за-

вданої 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 ушкоджен-

ням здоров’я. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 

Особи, які мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю 

потерпілого. Розмір і порядок відшкодування такої шкоди. Відшкоду-

вання витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину. 

Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

товарів, робіт чи послуг. 

 

Тема 31. Загальні положення про спадкування 

Спадкове право та його місце в системі цивільного права. 

Поняття 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. 

Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт, його суб'єкти 

та особливості здійснення. Свобода заповіту та її межі. Право на обо-

в'язкову частку у спадщині, його суб'єкти. 

Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця 

інших обов'язків. Форма заповіту. Посвідчення заповіту при свідках. 

Право заповідача на скасування та зміну заповіту. Недійсність запові-

ту. 

Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом, 

зміна такої черговості. Черги спадкоємців за законом. Спадкування 

утриманцями. Спадкування за правом представлення. 

 
Тема 32. Здійснення права на спадкування. Оформлення права 

на спадщину 
Загальний порядок прийняття спадщини. Особливості прийняття 

спадщини окремими категоріями спадкоємців. Строки для прийняття 
спадщини та правові наслідки їх пропуску. Право на відмову від при-
йняття спадщини, порядок його реалізації, правові наслідки. 

Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія). Відуме-
рлість спадщини. Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями. 
Задоволення спадкоємцями вимог кредиторів спадкодавця. Свідоцтво 
про право на спадщину та порядок його одержання. Внесення змін до 
свідоцтва про право на спадщину. Визнання свідоцтва недійним. 

Поняття та ознаки спадкового договору. 
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