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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Виконання цивільно-

правових 

зобов’язань. Загальні 

положення про види 

(способи) 

забезпечення 

виконання 

зобов’язань 

14 2 2 - - 10 14 1 1 - - 10 

2. Види (способи) 

забезпечення 

виконання 

зобов’язання,  які 

встановлюють для 

боржника невигідні 

наслідки на випадок 

невиконання 

14 2 2 - - 10 22 1 1 - - 20 

3. Види (способи) 

забезпечення 

виконання 

зобов’язання, які 

мають на меті 

залучення до 

зобов’язання інших 

осіб, майно яких, 

поряд з майном 

боржника, теж могло 

би служити для 

задоволення вимог 

кредитора 

14 2 2 - - 10 12 2 2 - - 10 
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4. Види (способи) 

забезпечення 

виконання 

зобов’язання, які 

супроводжуються 

виділенням з майна 

боржника певної 

його частини, з 

метою задоволення 

вимог кредитора  

48 10 8 - - 30 42 6 2 - - 34 

 Всього годин 90 16 14 - - 60 90 10 6 - - 74 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
1 2 3 4 

1. 

Виконання цивільно-правових зобов’язань. 

Загальні положення про види (способи) 

забезпечення виконання зобов’язання 

2 1 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

Поняття виконання зобов’язання. Принципи 

виконання зобов’язань. Класифікація зобов’язань. 

Поняття та характерні ознаки видів (способів) 

забезпечення виконання зобов’язання.  

Система видів (способів) забезпечення зобов’язання. 

Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. 

 

2. 

Види (способи) забезпечення виконання 

зобов’язання, які встановлюють для божника 

невигідні наслідки на випадок невиконання 

2 1 

2.1. 

 

2.2. 
 

Неустойка як вид (спосіб) забезпечення виконання 

зобов’язання.  

Завдаток як вид (спосіб) забезпечення виконання 

зобов’язання. 

 

3. 

Види (способи) забезпечення виконання 

зобов’язання, що мають на меті залучення до 

зобов’язання інших осіб, майно яких, поряд із 

майном боржника, теж могло би служити для 

задоволення вимог кредитора 

2 2 

3.1. 

 

3.2. 

Порука як вид (спосіб) забезпечення виконання 

зобов’язання.  

Гарантія як вид (спосіб) забезпечення виконання 

зобов’язання.  

 

4. 

Види (способи) забезпечення виконання 

зобов’язання, які супроводжуються виділенням з 

майна  боржника певної його частини, з метою 

задоволення вимог кредитора 

 

10 6 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

4.3. 

Поняття застави. Співвідношення застави з іншими 

способами забезпечення виконання зобов'язань. 

Юридична природа застави. Місце інституту застави 

в цивільному праві України.  

Підстави виникнення заставного правовідношення. 

Сторони договору застави.  
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4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

4.15. 

 

4.15. 

4.16. 

 

4.17. 

Предмет застави: загальна характеристика та ознаки. 

Форма договору застави.  

Істотні умови договору застави.  

Права і обов'язки сторін в договорі застави. 

Підстави припинення договору застави.  

Механізм реалізації прав заставодержателя. 

Звернення стягнення на заставлене майно. 

Реалізація заставленого майна. 

Іпотека як вид застави нерухомого майна. 

Застава товарів в обороті чи у  переробці. 

Заклад як вид застави рухомого майна. 

Особливості правової природи застави  майнових 

прав.  

Застава цінних паперів.  

Притримання як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань.  

Право довірчої власності як спосіб забезпечення 

виконання зобов’язання за кредитним договором. 

 Усього 16 10 
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1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1-2. Загальні положення про види (способи) забезпечення 

виконання зобов’язання. Види (способи) забезпечення виконання 

зобов’язання, які встановлюють для боржника невигідні наслідки на 

випадок невиконання 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття зобов’язання. Поняття, характерні ознаки та система видів 

(способів) забезпечення виконання зобов’язання.  

2. Неустойка як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання. Поняття, 

види та предмет неустойки.  

3. Співвідношення неустойки і збитків.  

4. Завдаток як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання. Платіжна, 

доказова, забезпечувальна, компенсаційна функції завдатку.  

5. Відмінність завдатку від авансу. Правові наслідки невиконання 

зобов’язання, забезпеченого завдатком.  

 

 

Методичні вказівки 

 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: зобов’язання, способи забезпечення 

виконання зобов’язання, неустойка, штраф, пеня, завдаток, аванс. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при 

самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити 

на з’ясуванні таких питань: система способів забезпечення виконання 

зобов’язання, випадки застосування штрафу і пені, види неустойки по 

співвідношенню із збитками, завдаток і аванс: співвідношення понять. 

Слід використати такі нормативні акти: Цивільний кодекс України від 

16.01.2003, Господарський кодекс України від 16.01. 2003 р.,  Закон України 

„Про заставу” від 2.10.1992, Закон України „Про іпотеку” від 05.06.2003, 

Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10 2018 р., Закон України 

«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11. 

2003 р., Закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання 

грошових зобов’язань» від 22.11.1996 р., Закон України «Про валюту і 

валютні операції» від 21.06. 2018 р. 

 

 



8 
 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3. Види (способи) забезпечення виконання зобов’язання, які 

мають на меті залучення до зобов’язання інших осіб, майно яких, поряд 

з майном боржника, теж могло би служити для задоволення вимог 

кредитора  

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Порука як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язань.  

2. Види поруки.  

3. Права та обов’язки поручителя, який виконав зобов’язання.  

4. Відповідальність поручителя. 

5. Припинення поруки.  

6. Гарантія як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язання. 

Юридична природа гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. 

7. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії.  
 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: порука, гарантія. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при 

самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити 

на з’ясуванні таких питань: підстави виникнення поруки та гарантії, 

суб’єктний склад відносин, які виникають при поруці та гарантії, 

особливості відповідальності поручителя та гаранта. 

Слід використати такі нормативні акти: Цивільний кодекс України від      

16.01.2003, Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг" від 12.07. 2001 р., Закон України «Про банки і 

банківську діяльність» від 7.12. 2000 р., Закон України «Про кредитні 

спілки» від 20.12. 2001 р., Закон України «Про страхування» від 7.03. 1996 

р., Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в 

національній та іноземних валютах, затв. Постановою правління НБУ від 

15.12. 2004 р. 
 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 4. Види (способи) забезпечення виконання зобов’язання, які 

супроводжуються виділенням з майна  боржника певної його частини, з 

метою задоволення вимог кредитора 

Договір застави, його сторони, предмет і форма. Припинення 

застави.  
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Притримання та право довірчої власності як способи забезпечення 

виконання зобов’язання.  

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Підстави виникнення заставного правовідношення: договір, закон, 

рішення суду. 

2. Сторони договору застави. Майновий поручитель як сторона в договорі 

застави.  

3. Предмет застави: загальна характеристика та ознаки. 

4. Форма договору застави. Нотаріальне посвідчення договору застави. 

Реєстрація застави. 

5. Істотні умови договору застави.  

6. Права і обов'язки сторін в договорі застави. 

7. Підстави припинення договору застави. 

8. Механізм реалізації прав заставодержателя. 

9. Звернення стягнення на заставлене майно. 

10. Реалізація заставленого майна.  

11. Поняття права притримання та його функції. 

12. Юридична природа права притримання. 

13. Суб’єктний склад права притримання.  

14. Випадки застосування права притримання за законодавством України.  

15. Об’єктний та суб’єктний склад права притримання.  

16. Права та обов’язки кредитора та боржника у разі застосування права 

притримання.  

17. Особливості задоволення вимог кредитора при притриманні. 

18. Припинення права притримання. 

19. Поняття  права довірчої власності як способу забезпечення виконання 

зобов’язань. 

20. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення довірчої власності. 

21. Права та обов’язки довірчого засновника та довірчого власника щодо 

об’єкта довірчої власності. 

22. Правові наслідки порушення зобов’язання боржником. 

23. Обов’язкове звернення стягнення на об’єкт довірчої власності. 

24. Порядок звернення стягнення на об’єкт довірчої власності. 

25. Припинення довірчої власності. 

 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: договір, закон, рішення суду, майновий 

поручитель,  невиконання умов зобов’язання, право притримання, річ. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при 

самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити 
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на з’ясуванні таких питань: підстави виникнення заставного 

правовідношення, правовий статус майнового поручителя як сторони 

договору, зміст застави, форма договору, підстави припинення застави, 

підстави реалізації прав заставодержателя, процес звернення стягнення на 

заставлене майно та реалізації такого майна, сутність права притримання, 

коло речей, які можуть бути об’єктом права притримання, права та 

обов’язки кредитора і боржника, сутність права довірчої власності як 

способу забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором. 

Слід використати такі нормативні акти: Цивільний кодекс України від 

16.01.2003, Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р., 

Закон України „Про заставу” від 2.10.1992 р., Закон України „Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 

12.07.2001 р., Закон України „Про іпотеку” від 05.06.2003 р., Закон України 

„Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003 

р., Закон України „Про виконавче провадження” від 02.06.2016 р.  

 

 

 1.4. Самостійна робота студентів 

Тема 1. Виконання цивільно-правових зобов’язань. Загальні положення 

про види (способи) забезпечення виконання зобов’язання 

 

Завдання 1. З’ясувати складові принципу належного виконання  

зобов’язання.  

Завдання 2. Охарактеризувати види (способи) забезпечення виконання 

зобов’язань.  

Завдання  3.  Скласти таблицю «Класифікація зобов’язань». 

 

Тема 2. Види (способи) забезпечення виконання зобов’язання, які 

встановлюють для боржника невигідні наслідки на випадок 

невиконання 

 

Завдання  1. З’ясувати види неустойки. 

Завдання  2. Визначити співвідношення неустойки і збитків. 

Завдання  3. Проаналізувати функції завдатку. 

 

Тема 3. Види (способи) забезпечення виконання зобов’язання, які 

мають на меті залучення до зобов’язання інших осіб, майно яких, поряд 

з майном боржника, теж могло би служити для задоволення вимог 

кредитора  

 

Завдання 1. З’ясувати обсяг відповідальності поручителя у разі порушення 

боржником зобов’язання, забезпеченого порукою. 
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Завдання 2. Розглянути питання: «Підстави припинення поруки». 

Завдання 3. Проаналізувати процес виконання і припинення зобов’язань, 

що випливають з гарантії. 

 

Тема 4. Види (способи) забезпечення виконання зобов’язань,  які 

супроводжуються виділенням з майна боржника певної його частини, з 

метою задоволення вимог кредитора 

Завдання 1. Визначити особливості правового статусу поручителя за 

договором застави і поруки. 

Завдання 2.  Скласти таблицю класифікації застав за такими критеріями: 

предметом застави, суб’єктним складом договору, перебуванням у 

володінні заставодавця, ступеня визначеності обсягу заставних зобов’язань, 

кількості застав, визначенням у ЦК України та інших нормативно-правових 

актах. 

Завдання  3.  З’ясування форму і зміст заставної. 

Завдання 4.  Охарактеризувати випадки застосування права притримання за 

законодавством України. 

Завдання 5. З’ясувати види договорів як підстав виникнення довірчої 

власності. 

 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальними завданнями студента є завдання для самостійної 

роботи. Дані завдання носять практичний та теоретичний характер. 

 

1.5.1. Вимоги до виконання та оформлення студентами  

індивідуальних завдань (самостійної роботи) 

Індивідуальним завданням студента є завдання для самостійної роботи, 

яке виконується кожним студентом індивідуально.  

Індивідуальні завдання кожним студентом здійснюються протягом 

семестру у письмовому вигляді на аркушах А-4, які послідовно вкладаються  

папку зі скорозшивателем (без файлів!). Робота починається з титульного 

аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. 

Номер на титульному аркуші не проставляється. Титульний аркуш 

оформляється за зразком 1. 

Другим аркушем у папці є Зміст, у якому зазначається вид робіт та в 

окремій колонці – сторінка папки, на якій розташоване відповідне виконане 

студентом завдання. Зміст оформляється за зразком 2. 

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 

14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 
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3,0 см, праве – 1,0 см. Зверху кожної сторінки у колонтитулі повинно бути 

зазначено на назву теми. 

Виконані індивідуальні завдання по кожній темі студент обов’язково 

повинен здати на перевірку до початку складання підсумкового контролю 

(заліку). Індивідуальні завдання виконується за висунутими вимогами, 

єдиними для усіх студентів.  
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Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра цивільного права та процесу 

    

 

 

 

     

 Самостійна робота із навчальної дисципліни 

«Забезпечення виконання цивільно-правових 

зобов’язань»  

 

    

 

 

   Виконала: 

Ткаченко 

Оксана Дмитрівна, 

студентка магістратури  

юридичного факультету 

 

Перевірила: 

Чорна Жанна Леонтіївна 

кандидат юридичних 

наук, доцент 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Хмельницький 

2020 
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Зразок 2 

ЗМІСТ 

№ 

теми 

п/п 

Тема/Суть завдання сторінка 

Оцінка, 

підпис 

викладача 

1. Тема 1. Виконання цивільно-правових 

зобов’язань. Загальні положення про види 

(способи) забезпечення виконання 

зобов’язань 

 

  

 1. З’ясувати складові принципу належного 

виконання зобов’язання.  

  

 2. Охарактеризувати види (способи) 

забезпечення виконання зобов’язань.  

  

 3.Скласти таблицю «Класифікація 

зобов’язань». 

  

 

1. 6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового 

заліку.  

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

1. Поняття зобов’язання.  

2. Поняття, характерні ознаки та система способів (видів) забезпечення 

зобов’язання. 

3. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Види 

неустойки. 

4. Співвідношення неустойки і збитків.  

5. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Доказова і 

забезпечувальна функції завдатку.  

6. Відмінність завдатку від авансу.  

7. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком.  

8. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.  

9. Ознаки і види поруки.  

10. Зміст і виконання зобов’язання з договору поруки.  

11. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав 

зобов’язання. Припинення поруки.  
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12. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.  

13. Зміст гарантії. Принципи гарантії. Суб’єкти відносин гарантії. 

14. Виконання і припинення зобов’язань, що випливають з гарантії.  

15. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Поняття 

застави. 

16. Суб’єкти заставного правовідношення. Предмет застави.  

17. Реєстрація застави. Перезастава. Зміст заставного правовідношення. 

18. Договір як підстава виникнення застави. Закон як підстава 

виникнення застави.  

19. Сторони договору застави. Заставодержатель і заставодавець як 

сторони в договорі застави. Майновий поручитель як сторона в 

договорі застави. 

20. Предмет застави: загальна характеристика та ознаки.  

21. Майно, яке не може бути предметом застави.  

22. Форма договору застави. Нотаріальне посвідчення договору застави.  

23. Вимоги до змісту договору застави. Істотні умови договору застави. 

Права і обов’язки сторін в договорі застави. 

24. Підстави припинення договору застави. Механізм реалізації прав 

заставодержателя. 

25. Звернення стягнення на заставлене майно. Реалізація заставленого 

майна. 

26. Види застави.  

27. Іпотека. 

28. Поняття застави товарів в обороті чи переробці: загальна 

характеристика та ознаки цього виду застави.  

29. Предмет застави товарів в обороті чи переробці. Особливості змісту 

договору про заставу товарів в обороті чи переробці.  

30. Поняття закладу: загальна характеристика та ознаки. Особливості 

предмету закладу.  

31. Види закладу. 

32. Особливості прав і обов’язків сторін при закладі.  

33. Відповідальність заставодержателя за збереження предмета застави 

при закладі.  

34. Особливості правової природи застави прав. Майнові права як 

предмет застави. 

35. Застава цінних паперів. Види цінних паперів, що можуть бути 

предметом застави. Особливості застави векселів. 

36. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Основні 

риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. 
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37. Предмет права притримання. Обов’язки кредитора, який притримує 

річ у себе. 

38. Права і обов’язки кредитора (ретентора) та боржника.  

39. Задоволення вимог кредитора за рахунок об’єкта притримання.  

40. Припинення права притримання. 

41. Поняття  права довірчої власності як способу забезпечення 

виконання  зобов’язань. 

42. Суб’єкти, об’єкти та підстави виникнення довірчої власності. 

43. Права та обов’язки довірчого засновника та довірчого власника 

щодо об’єкта довірчої власності. 

44. Правові наслідки порушення зобов’язання боржником. 

45. Обов’язкове звернення стягнення на об’єкт довірчої власності. 

46. Порядок звернення стягнення на об’єкт довірчої власності. 

47. Припинення довірчої власності. 

 

1.6.2. Приклад тестового завдання 

Порука виникає на підставі: 
А) договору;  

Б) закону; 

В)заповіту; 

Г) рішення суду; 

Д) правочину. 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни 

здійснюється відповідно до такої схеми: 

 Вивчення 

навчальної дисципліни 

  

   

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня) 

форма навчання 
 

Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 

До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію 

освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 лекційних 

заняття за заочною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
№ 

з/

п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

 

   1 1 1 1 1 

 Заочна 5 1 2 3 4 5 
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2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 3 

семінарських занять за заочною  формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття 

кожному студенту до відповідного документа обліку успішності 

виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він 

отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права (затвердженого 29 травня 2017 року, 

протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої 

кількості балів за самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних 

завдань, наведено в наступній таблиці: 
 

№ 

з/п 
4 теми 

Номер теми Усього балів 

1. 2. 3. 4.  

 
Максимальна кількість балів за індивідуальні 

завдання (самостійну роботу) 
10 10 10 10 40 

 Усього балів  40 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

3.1. Основні джерела 

1. Земельний кодекс України від 20.10.2001 р. // ОВУ. — 2001. — №46. — Ст. 2038. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. 

— 2003. — № 11. — Ст. 461. 

3. Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки від 1993.05.06 // Вісник 

господарського судочинства. — 2003. — № 1. 

4. Про заставу: Закон України від 2.10.1992 р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР. 

— 1992. — №47. — С т. 642. 

5. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 // Голос України. — 2003. — 15 липня. 

6. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон від 

18.11.2003 р. // Голос України. — 2004. — 8 січня. 

7. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та 

іпотеки 1993 року: Закон від 22.11.2002 // Урядовий кур'єр. — 2002. — 25 грудня. 

8. Про виконавче провадження: Закон України від 2.06. 2016 // ВВРУ. — 2016. — 

№30. — Ст. 542. 

9. Про нотаріат: Закон України від 2.09.1993 р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР. 

— 1993. — № 39. — Ст. 383.  

10. Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне 

внесення плати за послуги зв’язку: Закон України від 4.02.1999 // ВВРУ. – 1999. – 

№9-10. – Ст.71. 

11. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон 

України від 22.11. 1996 // ВВРУ. –1997. –  №5. – Ст.98 

12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 //  ВВРУ. – 2001. –  
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№ 5-6. – Ст.30 

13. Про страхування: Закон України від 7.03.1996 // ВВРУ. – 1996. – № 18. – Ст. 78 

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон 

України від 12.07.2001 // ВВРУ. – 2002. –  № 1. – Ст. 1 

3.2. Допоміжні  джерела 

Тема. 1. Виконання цивільно-правових зобов’язань. Загальні положення про способи 

забезпечення виконання зобов’язань 

1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / [Відп. ред. 

Р. А. Майданик]. — К.: Юстиніан, 2007. — 912 с. 

2. Андросов С. М. Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері 

банківського кредитування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спеціальність 12.00.04 „Господарське право; господарське процесуальне право” / НАН 

України; Інститут економіко-правових досліджень / С. М. Андросов. – Донецьк, 2008. — 

18 с. 

3.Боднар Т. В. Виконання договірних зобовязань у цивільному праві : Монографія / 

Т. В. Боднар. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с. 

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положення [Текст] / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 1998. – 320с. 

5. Гринько Р. В. Історія становлення та розвитку інституту забезпечення виконання 

зобов’язання в Україні / Р. В. Гринько // Університетські наукові записки 

Хмельницького: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – 

№ 2 (54). – С. 109–117.  

6. Гринько Р. В. Способи забезпечення виконання зобов’язання та заходи оперативного 

впливу: порівняльно-правовий аналіз у зобов’язальних правовідносинах / Р. В. Гринько // 

«Юридична наука та практика: виклики сучасних євро інтеграційних процесів»: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Братислава, Словацька 

республіка, 27-28 листопада 2015 р.). – Панєвропейська школа права. Факультет права, 

2015. – С. 228-231.  

 

 

Тема. 2. Способи забезпечення виконання зобов’язання, які встановлюють для 

божника невигідні наслідки на випадок невиконання  

 

1. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності 

банків / Д.М. Гриджук, В.О.  Олійник. – К.: Істина, 2001. – 320 с. 

2. Гриняк А. Б. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов’язань / 

А. Б. Гриняк // Юридична Україна. – 2012. – № 8. – С. 51–56. 

3. Жагорнікова Т. О. Втрата завдатку боржником і додаткова сплата вартості завдатку 

кредитором як форми відповідальності за порушення грошового зобов’язання / 

Т. О. Жагорнікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія : Право. – 2014. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 137–141. 

4. Печений О. П. Прострочення виконання договірного зобов'язання: автореф. дис. на 

здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 „Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” Національна юридична 

академія України ім. Ярослава Мудрого / О. П. Печений.  — Х., 2002. — 20 с. 

5. Проценко І. О. Види забезпечення належного виконання зобов'язань у цивільному 

праві України: єдність та диференціація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня 

канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право” / Харківський національний ун-т внутрішніх справ 

/  І. О. Проценко. — Х., 2007. — 18с. 

6. Цивільне право України: Підручник: У 2 т.: Т. 1 [Текст] / [В. І. Борисова, 
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Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, В. Л. Яроцького  — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 480 с. 

7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.: Кн. 1 [Текст] / [О. В. Дзера, 

Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.]; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: 

Юрінком Інтер, 2004. — 736 с. 

8. Цивільний кодекс України: Коментар [Текст] / [Є. О. Харитонов, І. М. Кучеренко, 

О. І. Харитонова та ін.]; за заг. ред. Є. О. Харитонова. — Х.: ТОВ «Одісей», 2006. — 

1200 с. 

9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / [А. С. Довгерт, 

Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та ін.]; за ред. розробників проекту Цивільного кодексу 

України. — К.: Істина, 2004. — 928 с. 

 

Тема 3. Способи забезпечення виконання зобов’язання, які мають на меті залучення 

до зобов’язання інших осіб, майно яких, поряд із майном боржника, теж могло би 

служити для задоволення вимог кредитора 

 

1. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків 

/ Д.М. Гриджук, В.О.  Олійник. – К.: Істина, 2001. – 320 с. 

2. Печений О. П. Прострочення виконання договірного зобов'язання: автореф. дис. на 

здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 „Цивільне право 

і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” Національна 

юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / О. П. Печений.  — Х., 2002. — 

20 с. 

3. Проценко І. О. Види забезпечення належного виконання зобов'язань у цивільному 

праві України: єдність та диференціація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня 

канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право” / Харківський національний ун-т внутрішніх 

справ /  І. О. Проценко. — Х., 2007. — 18с. 

4. Слома В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань: 

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 „Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”/ Львівський 

національний ун-т ім. Івана Франка /  В. М. Слома.— Л., 2007. — 18 с. 

5. Соловйова А. М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань: 

монографія [Текст] / А. М. Соловйова. — К.: КНТ, 2007. — 174 с. 

 

 

Тема 4. Способи забезпечення виконання зобов’язань,  які супроводжуються 

виділенням з майна  боржника певної його частини, з метою задоволення вимог 

кредитора 

1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник / [Відп. ред.   

Р. А. Майданик]. — К.: Юстиніан, 2007. — 912 с. 

2. Гончаренко М.Б. Речеві права на нерухомість: автореф. дис. на здобуття наукового 

ступеня канд. юр. наук:  спец. 12.00.03”Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право” / М.Б. Гончаренко. – Х., 1999. – 19 с. 

3. Загорулько О.А. Заклад як речевий спосіб забезпечення виконання зобов’язань: 

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юр. наук: спец.12.00.03 ”Цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”/ О.А.Загорулько  

– Харків, 1997. – 20с.  

4.Пучковська І. Й. Застава нерухомості - спосіб забезпечення виконання зобов'язань: 

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 
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„Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”  / 

Національна юридична академія України / І. Й. Пучковська. — Х., 1995. — 17 с. 

5.Сарбаш С. В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств / 

С. В. Сарбаш. – М. : Статут, 2003. – 251 с. 

6. Чанишева А. Правова конструкція застави за цивільним законодавством будівництва 

[Текст]  / А. Чанишева // Юридичний вісник. – 2014. - №1 – С. 105-110. 

7. Чорна Ж.Л. Окремі питання посвідчення іпотечного договору особами [Текст] / Ж.Л. 

Чорна //  Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової 

конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 

р.) у 4-х частинах. – Частина третя. – Хмельницький :  Видавництво Хмельницького 

університету управління та права, 2011. – С.433-434. 

8.  Чорна Ж.Л. Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації 

іпотеки [Текст] / Ж.Л.Чорна // Університетські наукові записки // Часопис 

Хмельницького університету управління та права. – .2013. - №4. – С.161-167. 

9. Чорна Ж.Л. Державна реєстрація іпотеки за законодавством України і Росії [Текст] / 

Ж.Л. Чорна //  Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової 

конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький,, 8-9 листопада 

2013 року): [у 4-х част.]. – Частина друга. – Хмельницький :  Видавництво 

Хмельницького університету управління та права, 2013. – С.154-156. 

 

 

4. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua  

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court 
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