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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право  

3. Назва спеціалізації – Немає 

4. Назва дисципліни – Теоретичні засади правового регулювання 

цивільних правовідносин 

5. Тип дисципліни – Вибіркова 

6. Код дисципліни – ВК 1 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– третій  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– доктор філософії 

9. Курс / рік навчання – Другий 

10. Семестр – Третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 4/120 

 3) заочна/денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 20 

 % від загального обсягу – 16,7 

 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 10 

 семінарські заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 6,7 

 самостійна робота (годин) – 100 

 % від загального обсягу – 83,3 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,4 

 самостійної роботи – 7,1 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОК 7 Академічна доброчесність та захист 

права інтелектуальної власності 

 2) супутні дисципліни – ВК 2 Доктрина цивільного процесу; ВК 3 

Джерела сімейного права 

 3) наступні дисципліни – ВК 16 Теоретичні засади колізійного 
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регулювання міжнародних приватно-

правових відносин 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

 

 

2. Заплановані результати навчання 

Навчальна дисципліна «Теоретичні засади правового регулювання цивільних 

правовідносин» забезпечує досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-

науковою програмою «Доктор філософії з права»: 

РН-8 Демонстувати розуміння теоретичних основ, термінології та практики 

професійної діяльності в галузі права 

РН-9 Демонстувати знання та розуміння сучасних актуальних питань, історії розвитку, 

закономірностей, проблем та тенденцій правового регулювання суспільних відносин у різних 

галузях 

РН-10 Ефективно працювати з джерелами національного та міжнародного права, 

виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового регулювання 

РН-11 Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову практику та правильно 

застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

РН-12 Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих юридичних 

висновків і консультацій з правових питань у різних сферах юридичної діяльності 

РН-13 Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, здійснювати їх науково-

правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх удосконалення 

РН-14 Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників розробляти проекти 

нормативно-правових актів 

РН-15 Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її перед підготовленою аудиторією 

РН-16 Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в юридичній справі, 

формулювати правову позицію у тексті різних правових документів, у тому числі 

процесуальних 

 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату дисципліни; 

1.2) визначати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини; 

1.3) засвоювати зміст інститутів цивільного права як галузі права; 

1.4) встановлювати зв'язок цивільного права з іншими галузями права; 

1.5) описувати особливості цивільно-правових договорів. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій, основних термінів, що застосовуються в галузі 

цивільного права; 

2.2) класифікувати цивільні правовідносини за різноманітними критеріями; 

2.3) пояснювати роль судової практики у регулюванні цивільних відносин; 

2.4) робити висновки щодо засвоєного матеріалу. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) виявляти особливості цивільно-правових договорів; 

3.2) готувати проекти цивільно-правових договорів; 
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3.3) окреслювати особливості вирішення цивільних спорів; 

3.4) виявляти особливості недоговірних зобов’язань; 

3.5) використовувати набуті знання у сфері цивільного права.  

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між 

фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) співвідносити основні категорії та поняття, що застосовуються при вивченні 

дисципліни; 

4.2) аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини; 

4.3) класифікувати цивільні правовідносини; 

4.4) виділяти особливості цивільно-правових договорів; 

4.5) досліджувати підходи науковців до визначення предмета та метода цивільного 

права.  

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) формулювати основні категорії, що зустрічаються при вивченні дисципліни 

«Цивільне право»; 

5.2) розширяти обсяг уявлень, концепцій, підходів щодо конкретних предметів та явищ, 

які входять до сфери регулювання цивільного права; 

5.3) аргументувати потребу у вивченні навчальної дисципліни «Цивільне право»; 

5.4) класифікувати договори у цивільному праві. 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) пояснювати особливості цивільних правовідносин; 

6.2) робити висновки щодо належного оформлення цивільно-правового договору; 

6.3) порівнювати об’єкти цивільних правовідносин;  

6.4) робити висновок про наявність підстави для деліктної відповідальності; 

6.5) пояснювати особливості регулювання спадкових відносин. 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти цивільно-правових договорів; 

7.2) застосовувати теоретичні знання у самостійній практичній діяльності; 

7.3) пропонувати проекти змін та доповнень до чинного законодавства; 

7.4) розробляти план порядку ведення захисту цивільних прав та інтересів особи; 

7.5) складати проекти позовних заяв. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Основні категорії цивільного права 

Право приватне і публічне; спроби їх принципового розмежування. Зміст і основні 

особливості приватноправового регулювання. Приватне право в іноземних правових системах. 

Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Цивільне право в системі 

галузей права України. 

Особливості речових, корпоративних, зобов’язальних і виключних відносин.  

Джерела цивільного права. Дія цивільного законодавства в часі, в просторі і за колом осіб. 

Застосування цивільного законодавства.  

Поняття цивільного правовідношення. Елементи і структурні особливості цивільного 

правовідношення. Зміст цивільного правовідношення. Поняття, зміст та види суб’єктивних 

цивільних прав. Соціальне значення суб’єктивних прав. Новітні вчення, спрямовані проти них 

(Шварц, Дюгі); їх теоретична й практична неспроможність. Поняття, зміст та види суб’єктивних 

цивільних обов’язків.  

Поняття і зміст цивільної правосуб’єктності. Склад учасників (суб’єктів) цивільних 

правовідносин. Об’єкти цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення 

цивільних правовідносин. 

 

Тема 2. Суб’єкти цивільного права 

Фізична особа як індивідуальний суб’єкт цивільного права. Ім’я, громадянство, стать та 

інші ознаки, що індивідуалізують правовий статус фізичної особи. 

Цивільна правоздатність фізичних осіб. Співвідношення понять «правосуб’єктність» та 

«суб’єктивне право». Теорія «секундарних» прав. Зміст цивільної правоздатності фізичних осіб 

та її межі. Рівність цивільної правоздатності фізичних осіб. Динаміка цивільної правоздатності. 

Цивільна правоздатність апатридів та біпатридів. 

Цивільна дієздатність фізичних осіб. Невідчужуваність цивільної дієздатності. Різновиди 

цивільної дієздатності. Повна цивільна дієздатність фізичних осіб. Набуття та надання повної 

цивільної дієздатності фізичних осіб. Часткова цивільна дієздатність неповнолітніх до 14 років 

(малолітніх). Неповна цивільна дієздатність неповнолітніх віком від 14 до 18 років. Випадки, 

умови і правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб. Визнання фізичної 

особи недієздатною. Опіка і піклування. Патронат над дієздатною фізичною особою. Опіка над 

майном. 

Місце проживання фізичної особи і його цивільно-правове значення. Вибір місця 

проживання. Місце проживання переселенців і біженців. Порядок, умови і правові наслідки 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Порядок, умови і правові наслідки оголошення 

фізичної особи померлою. 

Сутність юридичної особи. Розвиток вчення про юридичну особу у науці цивільного 

права. Теорія фікції (Ф. К. Савіньї, Б. Віндшейд); теорія цільового майна (А. Брінца, 

К. Беззелера); теорія колективного майна (М. Плантіоль); теорія інтересу (Р. Ієрінг); органічна 

теорія (О. Гірке); реалістична теорія (Р. Саллея); теорія соціальної реальності (Д. Гєнкін); теорія 

держави (С. Асканзій); теорія колективу (А. Венедиктов); теорія директора (Ю. Толстой); теорія 

соціальних зв’язків (О. Красавчиков); теорія організації (А. Пушкін); теорія правового засобу 

(Б. Пугінський). 

Поняття й ознаки юридичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичної 

особи. Порядок створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб приватного права. 

Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Господарські товариства. 

Кооперативні товариства. Підприємства. Непідприємницькі юридичні особи приватного права. 

Держава як особливий суб’єкт цивільного права (sui generis). Способи індивідуалізації 

юридичних осіб. 
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Тема 3. Окремі питання здійснення і захисту цивільних прав та виконання цивільних 

обов’язків 

Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. Поняття виконання суб’єктивного 

цивільного обов’язку. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов’язків у цивільному 

праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов’язків. 

Поняття і види меж здійснення цивільних прав. Межі суб’єктивного цивільного права і 

межі його здійснення. Поняття і форми зловживання правом. Відмова у захисті права та інші 

юридичні наслідки зловживання правом. 

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків через представника. Поняття 

і значення представництва. Повноваження. Види представництва. Комерційне представництво. 

Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. 

Представництво без повноваження і його цивільно-правові наслідки. 

Поняття і зміст суб’єктивного права на захист. Юрисдикційна і неюрисдикційна форма 

захисту цивільних прав та інтересів. Судовий захист цивільних прав та інтересів, його способи. 

Адміністративних захист цивільних прав та інтересів.  

Самозахист цивільних прав. Необхідна оборона і дії в умовах крайньої необхідності як 

способи самозахисту цивільних прав. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних 

прав, їх основні особливості і види. 

Заходи державного примусу, що застосовуються для захисту цивільних прав. Державно-

примусові заходи превентивного (попереджувального) характеру. 

 

Тема 4. Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності 

Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав. Особливості 

цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової відповідальності. Види 

цивільно-правової відповідальності Перспективна і ретроспективна відповідальність. Договірна 

відповідальність. Деліктна відповідальність. 

Підстава та умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад цивільного 

правопорушення. Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності. 

Поняття і зміст шкоди (збитків) у цивільному праві. Майнова і моральна (немайнова) шкода. 

Причиново-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою і шкідливим результатом, що 

наступив та проблеми його визначення. Вина правопорушника як умова цивільно-правової 

відповідальності. Теоретичні проблеми вини в цивільному праві. Відповідальність, що не 

залежить від вини правопорушника. Поняття випадку (казусу) і непереборної сили, їх цивільно-

правове значення. Цивільно-правова відповідальність за дії третіх осіб. 

Поняття «санкції» в цивільному праві. Співвідношення понять «відповідальність» та 

«санкція». Різновиди цивільно-правових санкцій. Конфіскаційні санкції. Штрафні санкції. 

Компенсаційні санкції. 

Розмір цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти цивільно-правової 

відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. Неустойка і її види, 

співвідношення неустойки і збитків. Особливості відповідальності за порушення грошових 

зобов’язань. Межі цивільно-правової відповідальності. Зміна розміру цивільно-правової 

відповідальності. Врахування вини суб’єктів правовідносини при визначенні розміру цивільно-

правової відповідальності. «Змішана відповідальність». 

 

Тема 5. Проблеми здійснення окремих видів суб’єктивних цивільних прав 

Особисті немайнові права фізичних осіб. Поняття і значення особистих немайнових прав 

фізичних осіб у цивільному праві. Зміст особистих немайнових прав. Особливості здійснення 

особистих немайнових прав у цивільному праві. Особливості особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи. Право на життя. Репродуктивні права. Право 

на здоров’я. Право на безпечне довкілля. Право на свободу та особисту недоторканість. Право 

на сім’ю, опіку та піклування. Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують 

соціальне буття фізичної особи. Право на ім’я. Право на гідність та честь. Право на репутацію. 

Право на індивідуальність. Право на свободу творчості та вибір роду занять. Право на 

інформацію. Особисті немайнові права фізичної особи в сфері приватності. Способи захисту 
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особистих немайнових прав фізичної особи. Спростування неправдивої інформації. Заборона 

поширення неправдивої інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Інші способи 

захисту особистих немайнових прав фізичної особи. Особливості застосування заходів 

цивільної відповідальності як способу захисту особистих немайнових прав фізичної особи. 

Речові права. Поняття й ознаки речового права. Право власності як речове право. Зміст 

права власності. Види права власності. Довірча власність як різновид права власності. 

Повноваження власника в різних правових системах. Право власності юридичних осіб. Об’єкти 

права власності юридичних осіб. Особливості права власності господарських товариств. 

Правовий режим складеного і статутного капіталу. Право власності виробничих кооперативів. 

Право власності непідприємницьких товариств і установ. Поняття і зміст права державної і 

комунальної власності. Суб’єкти права державної і комунальної власності. Правове становище 

Фонду державного майна України. Об’єкти права державної власності й об’єкти права 

власності комунальних утворень. Правовий режим і об’єкти виключної державної власності.  

Право власності українського народу. 

Виникнення права власності. Юридичні підстави (правові титули) власності. Первісні і 

похідні способи виникнення права власності. Привласнення загальнодоступних дарів природи. 

Правові наслідки самочинного будівництва. Цивільно-правовий режим безгосподарського 

майна та рухомого майна, від якого власник відмовився. Цивільно-правовий режим 

бездоглядних тварин. Цивільно-правовий режим знахідки. Цивільно-правовий режим скарбу. 

Поняття та значення набувальної давності. Приватизація державного майна та майна 

територіальних громад як підстава виникнення права власності фізичних осіб. Особливості 

набуття права власності за договором. Особливості права власності на цінні папери. 

Особливості права власності на земельні ділянки. Особливості права власності на помешкання. 

Припинення права власності. Підстави припинення права власності з волі власника. 

Випадки і порядок примусового вилучення майна у власника.  

Окремі проблеми здійснення права спільної власності. Виникнення і припинення права 

спільної власності. Юридична природа частки учасника відносин спільної часткової власності 

(співвласника). Право спільної сумісної власності подружжя. Право спільної сумісної власності 

учасників фермерського господарства. 

Речові права на чуже майно і право власності. Види речових прав на чуже майно. 

Поняття та зміст права володіння чужим майном. Поняття та види сервітутів. Земельні 

сервітути. Особисті сервітути. Особливості суб’єктного складу, змісту і здійснення сервітутних 

прав. Узус та узуфрукт. Припинення сервітутів. 

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). 

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Теорія переважних 

прав у цивільному праві: основні концепції. 

 

Тема 6. Вчення про зобов’язання 

Поняття зобов’язального права. Основні тенденції розвитку зобов’язального права. 

Поняття зобов’язання. Зобов’язання як різновид цивільних правовідносин. Зміст зобов’язання. 

Визначення зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань, їх класифікація. 

Система зобов’язань, її поняття і значення. Класифікація зобов’язань. Види зобов’язань.  

Суб’єкти зобов’язань. Зобов’язання з множинністю осіб. Зобов’язання за участю третіх 

осіб. Зміна осіб у зобов’язанні. 

Виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань. Умови і способи виконання 

зобов’язання. 

Способи забезпечення виконання зобов’язань. 

Припинення зобов’язань. 

Поняття договору. Принцип свободи договору. Зміст принципу свободи договору і його 

обмеження. 

Види договорів у цивільному праві. Непоіменовані (нетипові) договори. Майнові й 

організаційні договори. Змішані договори. Публічний договір. Договір приєднання. Попередній 

договір.  

Зміст договору. Істотні умови договору. 
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Укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов’язковому порядку. 

Укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах тощо. Врегулювання розбіжностей, що 

виникають під час укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору. 

Припинення і зміна договору. Наслідки припинення чи зміни договору. 

 

Тема 7. Теоретичні проблеми цивільного права в окремих зобов’язаннях з передачі майна у 

власність чи за іншим речовим правом 

Поняття, значення і сфера застосування договору купівлі-продажу. Основні елементи 

договірного зобов’язання купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Форма окремих 

видів договорів купівлі-продажу. Сторони у зобов’язанні купівлі-продажу, їх права та 

обов’язки.  

Виконання договору купівлі-продажу. Передача права власності на товар. 

Відповідальність продавця за евікцію. Права покупця і відповідальність продавця за продаж 

речі неналежної якості; за порушення умов про кількість, комплектність і асортимент товару. 

Гарантійний строк та строк придатності товару. 

Договір роздрібної купівлі-продажу. Публічна оферта. Особливості захисту прав 

громадян-споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу. Види договору роздрібної 

купівлі-продажу. Продаж товару за зразками. Продаж товарів з використанням автоматів. 

Договір з умовою про доставку товару покупцеві. Договір найму-продажу. 

Договір купівлі-продажу нерухомості. Права на земельну ділянку при продажі 

нерухомості, що знаходиться на ньому. Передача нерухомості набувачу. Особливості продажу 

житлових приміщень. Договір купівлі-продажу підприємства. Купівля-продаж державного та 

комунального майна в процесі приватизації. Договір купівлі-продажу на товарних біржах. 

Договір купівлі-продажу з аукціону та на конкурсі. 

Поставка як різновид договору купівлі-продажу. Договір поставки товарів для державних 

потреб. Державний контракт, порядок його укладення. Виконання зобов’язань за державним 

контрактом. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 

Договір контрактації.  

Договір ренти. Обтяження рентою нерухомого майна. Захист інтересів одержувача ренти. 

Договір безстрокової ренти. Викуп безстрокової ренти.  

Договір довічного утримання. 

Договір найму (оренди). Піднайм. Відповідальність орендодавця за недоліки зданого в 

оренду майна. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі. Обов’язки 

сторін щодо утримання і ремонту найманого майна. Орендна плата. Виконання і припинення 

договору найму (оренди). Можливість викупу орендованого майна. 

Договір прокату. Побутовий прокат. Прокат технічних засобів. Договір найму (оренди) 

земельної ділянки. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. Права на земельну 

ділянку при оренді будівлі. Договір найму (оренди) транспортного засобу. Договір найму 

(оренди) транспортного засобу з екіпажем. Договір найму (оренди) транспортного засобу без 

екіпажа. Договір оренди підприємств. 

Договір безоплатного користування майном (позички).  

Договори соціального і комерційного найму (оренди) житла.  

 

Тема 8. Зобов’язання з виконання робіт і надання послуг 

Поняття договору підряду. Відмінності підрядного і трудового договорів. Організація 

роботи і ризик підрядника. Права замовника під час виконання роботи. Прийняття результатів 

роботи. Оплата результату роботи. Кошторис. Відповідальність підрядника за неналежну якість 

роботи. Зміна і припинення договору підряду. 

Договір побутового підряду. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування 

населення. Виконання договору побутового підряду. Відповідальність підрядника за недоліки 

виконаної роботи і за прострочення її виконання. Гарантійне й абонементне обслуговування. 

Договір будівельного підряду. Виконання договору будівельного підряду. Здача і 

прийняття результату робіт, виконаних за договором. Договір підряду на проведення проектних 

і пошукових робіт, його елементи і зміст. Експертиза і прийняття технічної документації. 
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Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт. Зміст договору. Відповідальність за порушення договору. 

Поняття і види договірних зобов’язань за наданням послуг. Поняття договору про надання 

послуг, його співвідношення з підрядним договором. Предмет і зміст договору про надання 

послуг. Укладення і виконання договору про надання послуг. Види договору про надання 

послуг. 

Транспортні зобов’язання. Договори про організацію перевезень вантажів. Договір 

перевезення вантажу, його основні елементи. Особливості договору перевезення вантажу на 

різних видах транспорту. Договір залізничного перевезення вантажів. Договір повітряного 

перевезення вантажів. Договір повітряного чартеру. Договір морського перевезення вантажів. 

Договір чартеру. Договір перевезення вантажів по внутрішніх водяних шляхах. Договір 

автомобільного перевезення вантажів. Договір централізованого перевезення вантажів 

автотранспортом. Договір перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні. 

Договори перевезення пасажира і багажу. Цивільно-правовий захист громадян-споживачів 

транспортних послуг. 

Відповідальність за порушення транспортних зобов’язань. Експедиційні зобов’язання. 

Договори транспортного експедирування, їх відмінність від суміжних цивільно-правових 

договорів. Відповідальність за порушення договору транспортного експедирування, її підстави і 

межі. 

Зобов’язання по зберіганню. Знеособлене зберігання. Відповідальність охоронця. 

Професійний і побутовий схов. Договір зберігання на товарному складі. Окремі види 

зберігання. Зберігання на товарному складі. Особливості зберігання в ломбардах, у банківських 

сейфах, у камерах схову транспортних організацій, у гардеробах і в готелях. Зберігання в 

порядку секвестру. Договір зберігання транспортних засобів. Договір охорони. Обов’язок 

зберігання в силу закону. 

Зобов’язання за наданням юридичних послуг. Договір доручення. Договір комісії. 

Агентський договір. 

Зобов’язання з договору управління майном. Особливості правового режиму майна, що 

знаходиться в управлінні. Особливості управління емісійними цінними паперами. 

 

Тема 9. Недоговірні зобов’язання та їх місце в системі зобов’язального права України 

Поняття й основні ознаки недоговірних зобов’язань, їх відмінність від договірних 

зобов’язань. Види недоговірних зобов’язань. 

Зобов’язання з публічної обіцянки нагороди. Зобов’язання з публічного конкурсу. Зміна 

умов і скасування публічного конкурсу. 

Поняття й особливості алеаторних (ризикових) угод. Зобов’язання з проведення ігор і 

укладення парі. Зобов’язання, що виникають при проведенні лотерей, тоталізаторів і інших ігор 

публічно-правовими утвореннями чи з їх дозволу. 

Поняття і види дій у чужому інтересі. Умови виникнення зобов’язань з дій у чужому 

інтересі. Правові наслідки здійснення дій по рятуванню здоров’я та життя іншої особи, 

запобіганню загрозі шкоди чужому майну. Укладення угоди в чужому інтересі без доручення. 

Безпідставне збагачення внаслідок дії в чужому інтересі. 

Правові наслідки створення загрози життю і здоров’ю фізичної особи, а також її майну чи 

майну юридичної особи. 

Зобов’язання із відшкодування шкоди. Співвідношення понять «деліктне зобов’язання» і 

«деліктна відповідальність». Підстава й умови виникнення деліктних зобов’язань. Принцип 

генерального делікту. Відшкодування шкоди при здійсненні самозахисту. Зобов’язання по 

відшкодуванні шкоди, що завдана в стані крайньої необхідності. 

Принцип повного відшкодування. Врахування вини потерпілого і матеріального 

становища особи, що завдала шкоди. 

Поняття моральної шкоди. Випадки її компенсації. Чинники, що впливають на зміну 

розміру компенсації моральної шкоди. 
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Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми та емансипованими 

фізичними особами. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною, обмеженою в дієздатності 

особою та особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.  

Поняття та види джерел підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки. Особливість відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох 

джерел підвищеної небезпеки.  

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Підстави 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Особи, зобов’язані 

відшкодовувати шкоду та строки відшкодування. 

 

Тема 10. Теоретичні проблеми спадкування 

Поняття спадкування. Спадкове правонаступництво і його види. 

Підстави спадкування. Відкриття спадщини. Суб’єкти спадкового правонаступництва. 

Об’єкти спадкового правонаступництва. Спадкова маса. 

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Форма заповіту. Зміст заповіту. 

Заповідальний відказ (легат). Заповіт з умовою. Секретний заповіт. Зміна і скасування заповіту. 

Виконання заповіту. Спадкоємці за заповітом. Поняття, зміст і суб’єкти права на обов’язкову 

частку. 

Спадкування за законом. Спадкоємці за законом, порядок їх закликання до спадкування. 

Частки спадкоємців за законом у спадковій масі. Спадкування за правом представлення. 

Прийняття спадщини. Способи і термін прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. 

Відумерлість спадщини. Оформлення спадкових прав. Правові наслідки прийняття спадщини. 

Відповідальність спадкоємця за боргами спадкодавця. Розподіл спадкового майна. Охорона 

спадкового майна. Відмова від спадщини, її оформлення і правові наслідки. 

Зобов’язання за спадковим договором. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основні категорії 

цивільного права 

14 2 2   10 14 2 2   10 

2. Суб’єкти цивільного 

права 

13 1 2   10 13 1 2   10 

3. Окремі питання 

здійснення і захисту 

цивільних прав та 

виконання цивільних 

обов’язків 

12 1 1   10 12 1 1   10 

4. Проблеми застосування 

цивільно-правової 

відповідальності 

12 1 1   10 12 1 1   10 

5. Проблеми здійснення 

окремих видів 

суб’єктивних цивільних 

прав 

11 1 -   10 11 1 -   10 

6. Вчення про 

зобов’язання 

12 2 -   10 12 2 -   10 
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7. Теоретичні проблеми 

цивільного права в 

окремих зобов’язаннях 

з передачі майна у 

власність чи за іншим 

речовим правом 

12 1 1   10 12 1 1   10 

8. Зобов’язання з 

виконання робіт і 

надання послуг 

12 1 1   10 12 1 1   10 

9. Недоговірні 

зобов’язання та їх місце 

в системі 

зобов’язального права 

України 

11 1 -   10 11 1 -   10 

10. Теоретичні проблеми 

спадкування 

11 1 -   10 11 1 -   10 

 Всього годин: 120 12 8   100 120 12 8   100 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом. 

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 

1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота здобувачів 

4.3.1. Самостійна робота здобувачів денної форми навчання включає завдання до кожної 

теми та індивідуальні завдання. Самостійна робота здобувачів заочної форми навчання 

передбачена навчальним планом у формі виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи здобувачів та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма здобувачами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими здобувачами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання визначаються 

в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної роботи 

здобувачів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування здобувачів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 



11 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену. 

Структура екзаменаційного білету включає три теоретичних питання.  

 

6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів здобувачам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  
    

 100 балів  
    

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 

 5 балів – 

за результатами навчання під 

час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 

за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

       

20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

 

     

      

 30 балів – 

за результатами складання 

семестрового контролю 

 

 

 

6.2. Обсяг балів, здобутих здобувачем під час лекцій, семінарських занять, самостійної 

роботи здобувачів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендовані джерела 

1. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві / Ч. Азімов // Вісник Академії 

правових наук України. — 2001. — № 2 (25). — C. 135-141 

2. Азімов Ч. Про предмет і метод цивільного права / Ч. Азімов // Вісник Академії правових 

наук України. — 1999. — № 1. — С. 18-22. 

3. Аникина Г. В. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции / Г 

7.1. Основні джерела 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461. 

2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: [підручник] / 

С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін. : [за заг. ред. С. С. Бичкової]. – 3–тє вид., 

перероб. і доп. – К. : Алерта, 2014. – 496 с. 

3. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: 

Підручник / З. В. Ромовська. - 3–тє вид., перероб. і доп. – К. : «ВД» Дакор». – 2013. – 672 

с. 

4. Майданик Р. А. Цивільне право: Загальна частина. / Т. І. Вступ у цивільне право / 

Р. А. Майданник. – К.: Алерта, 2012. – 472 с. 

5. Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : 

Підручник. - 3–тє вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2011. – 808 с. 

6. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К. : 

Істина, 2003. – 776 с. 

7. Договірне право України: навч. посіб. / Т. В. Бондар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова 

та ін. : [за ред. О. В. Дзери]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с. 

8. Цивільне право України : [навч. посіб.] / Ю. В. Білоусов, А. В. Ватрас, С. Д. 

Гринько та ін. ; [за ред. Р. О. Стефанчука]. – К. : Правова єдність, 2009. – 536 с. 

9. Цивільне право України. Загальна частина : [підручник] / [за ред. О. В. Дзери, Н. С. 

Кузнєцової, Р. А. Майданика] . – 3–тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 

976 с. 

10. Цивільне право України. Особлива частина : [підручник] / Т. В. Боднар, 

С. И. Бервено, С. М. Безклубий та ін. ; [за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, 

Р. А. Майданика]. – 3–тє вид., перероб. і доп. – К.  Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. 

11. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар / Є. О. Харитонов, О. 

А. Підопригора, Ю. С. Червоний та ін. ; [за ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко]. – Х. : 

ТОВ «Одіссей», 2003. – 856 с. 

12. Цивільний кодекс України : коментар / [за заг. ред. Є. О. Харитонова, 

О. М. Калітенко]. – Одеса : Юрид. л-ра, 2004. – 1112 с. 

13. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар / Є. О. Харитонов, І. 

М. Кучеренко, О. І. Харитонова та ін. ; [за ред. Є. О. Харитонова]. – Х. : ТОВ «Одіссей», 

2006. – 1200 с. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

4. . В. Аникина // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». - 2013. - 

№ 2(2) / http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/__soder%27anie_2013_%282%29.pdf 

5. Анікіна Г. В. Cмерть фізичної особи як юридичний факт / Г. В. Анікіна // Університетські 

наукові записки. − 2008. – № 4. – С. 166 – 171. 

6. Анікіна Г. В. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого 

донора / Г. В. Анікіна // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 68-75. 

7. Анікіна Г. В. Перспективи легалізації евтаназії в Україні / Г. В. Анікіна // Форум права. – 

2009. – № 3. – С. 25–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 

://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09agvevu.pdf. 

8. Анікіна Г. В. Юридичні наслідки смерті як юридичного факту в цивільному праві / Г. В. 

Анікіна // Університетські наукові записки. - 2012. - № 3. - С. 104-111.  

9. Антонюк О. Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів / О. Антонюк // 

Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 6. — С. 23-27 
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