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ЛЬВІВ - 2017 



І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення курсу «Зобов’язальне право» є опанування студентами основних 
цивілістичних понять, категорій та процесів, які склалися та мають місце в сучасній правовій 
думці та уміння їх застосовувати на юридичній практиці, є засвоєння здобувачами 
теоретичних знань у сфері зобов'язально-правових відносин та вивчення правового 
регулювання зобов'язань із передачі майна, надання послуг, виконання робіт, зобов'язань із 
спільної сумісної діяльності, у сфері інтелектуальної власності, а також проблем правового 
регулювання деліктних та інших позадоговірних зобов'язань та зобов'язальних правовідносин 
у інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності. 

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зобов’язальне право» є 
формування у студентів цивільно-правових знань, формування у них цивільно-правового 
способу мислення, адекватного сучасній демократичній системі, набуття навичок аналізу 
реальних правових процесів і вміння приймати обґрунтовані рішення з приводу правових 
проблем, пов’язаних з їх подальшою практичною діяльністю, вивчення дисципліни є аналіз 
актів законодавства України в сфері зобов’язальних правовідносин, міжнародних договорів, 
актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення 
аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців за відповідним освітнім рівнем. Дисципліна ,,Зобов’язальне право” 

належить до циклу спеціальних дисциплін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
,,Магістр” спеціальності ,,Право”.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. ,,Зобов’язальне право” є допоміжною дисципліною в 
системі юридичних наук філософського і історико-теоретичного циклу, яка вивчаючи 
еволюцію та розвиток звичаєвого права на історико-теоретичному рівні юридичного знання, 
допомагає в комплексному осмисленню соціокультурної і юридичної природи звичаєвого 
права. Вона найтісніше пов’язана з такими базовими навчальними дисциплінами як 
,,Філософія права”, ,,Проблеми теорії держави та права”, ,,Загальна історія права та держави”,  

,,Історія політичних і правових учень”, ,,Cоціологія права”, ,,Порівняльне правознавство”, 

,,Історія українського права” та допоміжними дисциплінами – юридична антропологія, 
юридична етнологія, юридична лінгвістика та ін. Усі разом ці дисципліни складають 
комплекс історико-теоретичних і методологічних правових дисциплін, зв'язок між якими 
вказує на роль інформаційного спадку в становленні та розвитку національної правової 
системи, ядром і нормативною основою якої є національне право. В його становленні та 
розвитку вагома роль належить правовому звичаю.  

Вимоги до знань та умінь. 

В результаті вивчення цього  курсу студент повинен 

знати:  
- основні поняття, категорії зобов’язального права,  
- чинне цивільне законодавство, постанови, розпорядження, накази органів державної 

влади і управління, нормативні матеріали в галузі зобов’язального права; 
- технічні засоби автоматизації довідково-інформативної роботи із законодавства та 

нормативних актів;  
- поняття, принципи, способи здійснення і захисту прав у сфері зобов’язальних 

правовідносин. 
вміти:  

- тлумачити та розкривати основні поняття, інститути, категорії цивільного та 
зобов’язального права, застосовувати нормативно-правові акти для вирішення конкретних 
правових ситуацій, використовувати цивільно-правові засоби при розв’язанні економічних 
завдань, захисті цивільних прав та інтересів суб’єктів цивільно-правових відносин;  



- розробляти окремі цивільно-правові документи. 
 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 
сформованості вмінь: 

 

 

Назва рівня сформованості 
вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 
розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 
для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 
ситуацій 

 

 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 

Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

№ 
п/
п 

Тема 

Кількість годин 

Всього Лекції Практ. СРС 

1. 
Поняття та види зобов'язань у цивільному праві 

4 
 

2 
- 

 

2 

2. Виконання зобов'язань 2 - - 2 

3. Забезпечення виконання зобов'язань 4 2 - 2 

4. Цивільно-правовий договір 6 2 2 2 

5. Договір купівлі-продажу  6 2 2 2 

6. 
Договори довічного утримання, міни, 
дарування 

4 - - 
 

4 

7. Договори майнового найму, оренди, позички 8 2 2 4 

8. Договір найму житлового приміщення 2 - - 2 

9. Договір підряду 4 - - 4 

10

. 

Договір підряду на капітальне будівництво і на 
виконання проектних та пошукових робіт 

8 
2 

2 
4 

11

. 

Транспортні договори 
6 

2 
- 

4 

12

. 

Зобов'язання по страхуванню 
4 

2 
- 

2 

13

. 

Договір позики 
6 

- 
- 

6 



14

. 

Кредит. Банківський вклад. Розрахунки 
4 

2 
- 

2 

15

. 

Договори зберігання, охорони 
4 

- 
- 

4 

16

. 

Договори доручення, комісія 
5 

- 
- 

5 

17

. 

Спільна діяльність 
2 

- 
- 

2 

18

. 

Недоговірні зобов’язання. Відшкодування 
шкоди 

9 
2 

2 
5 

 
 

Всього по курсу 
90 20 10 60 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

№ 
п/
п 

Тема 

Кількість годин 

Всього Лекції Практ. СРС 

1. Поняття та види зобов'язань у цивільному праві 6 2 - 4 

2. Виконання зобов'язань 4 - - 4 

3. Забезпечення виконання зобов'язань 4 -  4 

4. Цивільно-правовий договір 4 - - 4 

5. Договір купівлі-продажу  12 2 2 8 

6. 
Договори довічного утримання, міни, 
дарування 

4 - - 
4 

  

7. Договори майнового найму, оренди, позички 4 -  4 

8. Договір найму житлового приміщення 4 - - 4 

9. Договір підряду 4 - - 4 

10

. 

Договір підряду на капітальне будівництво і на 
виконання проектних та пошукових робіт 

4 
- - 4 

11

. 

Транспортні договори 
4 

- - 4 

12

. 

Зобов'язання по страхуванню 
4 

- 
- 

4 

13

. 

Договір позики 
4 

- 
- 

4 

14

. 

Кредит. Банківський вклад. Розрахунки 
4 

- 
- 

4 

15

. 

Договори зберігання, охорони 
4 

- 
- 

4 

16

. 

Договори доручення, комісія 
4 

- 
- 

4 



17

. 

Спільна діяльність 
4 

- 
- 

4 

18

. 

Недоговірні зобов’язання. Відшкодування 
шкоди 

9 
- 

- 
9 

 Всього по курсу 81 4 2 75 

 

 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття та види зобов’язань в цивільному праві  
Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Класифікація зобов’язань. Сторони 

зобов’язання. Третя особа у зобов’язанні. Підстави та порядок заміни кредитора у 
зобов’язанні. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов’язанні. Заперечення боржника 
проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні. Відповідальність первісного кредитора у 
зобов’язанні. Заміна боржника у зобов’язанні. Правові
наслідки заміни боржника у зобов’язанні, забезпеченому порукою або заставою. Валюта 
зобов’язання.  

Література [6; 13; 15; 61; 56; 66; 10; 13; 14;  

14; 14; 15; 18; 18; 19; 19] 

Тема 2. Виконання зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання 

Загальні умови виконання зобов’язань. Недопустимість односторонньої відмови від 
зобов’язання. Виконання зобов’язання належними сторонами. Виконання обов’язку 
боржника іншою особою. Виконання зобов’язання частинами. Строк виконання зобов’язання. 
Дострокове виконання зобов’язання. Місце виконання зобов’язання. Валюта виконання 
грошових зобов’язань. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням. Збільшення 
суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов’язанням. Проценти. Виконання 
зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. Зустрічне виконання зобов’язання. 
Виконання альтернативного зобов’язання. Виконання зобов’язання, в якому беруть участь 
кілька кредиторів або кілька боржників (множинність осіб у зобов’язанні). Солідарне 
зобов’язання. Солідарна вимога кредиторів. Солідарний обов’язок боржників. Право регресу 
в солідарних зобов’язаннях. Підтвердження виконання зобов’язання.  
 

Література [6; 13; 15; 61; 66; 76; 10; 13; 14;  

14; 14; 15; 187; 18; 19; 19] 

 

Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язання 
Поняття та види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо 

забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання. 
Поняття та види неустойки. Предмет та розмір неустойки. Підстави виникнення права на 

неустойку. Правові наслідки сплати (передання) неустойки.  
Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого порукою. Права 

та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги. Права поручителя, який 
виконав зобов’язання. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником. 
Оплата послуг поручителя. Припинення поруки.  

Поняття гарантії, строк її дії. Незалежність гарантії від основного зобов’язання. Правові 
наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією. Обов’язки гаранта 
під час розгляду вимоги кредитора. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги 
кредитора. Обов’язок гаранта. Припинення гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу до 
боржника. Оплата послуг гаранта. 



Поняття завдатку. Правові наслідки порушення і припинення зобов’язання, забезпеченого 
завдатком.  

Застава. Поняття застави, забезпечення майбутньої вимоги заставою. Підстави виникнення 
застави. Види застави, іпотека, заклад. Предмет застави. Нотаріальне посвідчення та 
реєстрація договору застави. Застава майна, що є у спільній власності. Заміна предмета 
застави. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави. 
Страхування предмета застави. Оцінка предмета застави. Сторони у договорі застави. 
Момент виникнення права застави. Зміст договору застави. Форма договору застави. 
Користування та розпоряджання предметом застави. Обов’язки володільця предмета застави. 
Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. 
Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Дострокове виконання 
зобов’язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави.  

Притримання. Право притримання. Обов’язки кредитора, який притримує річ. 
Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку 
притримує кредитор.  

Підстави припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення 
зобов’язання зарахуванням. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. Зарахування у 
випадку заміни кредитора. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін та прощенням 
боргу. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі. 
Припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Припинення зобов’язання смертю 
фізичної особи. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи.  

Література [31; 52; 61; 67; 7; 8; 10; 12;  

14; 152; 17; 188; 1] 

Тема 4. Цивільно-правовий договір 

Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Обов’язковість договору. 
Типові умови договору. Строк договору. Ціна договору. Класифікація договорів. Публічний 
договір. Договір приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи. 
Тлумачення умов договору. 

Укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору. Пропозиція укласти 
договір (оферта). Прийняття пропозиції (акцепт). Укладення договору за пропозицією, в якій 
вказаний строк для відповіді і не вказаний строк для відповіді. Відповідь про прийняття 
пропозиції, яка одержана із запізненням. Відповідь про згоду укласти договір на інших 
умовах. Місце укладення договору. Договір та правові акти органів державної влади. 

Вирішення переддоговірних спорів. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах. 
Підстави для зміни або розірвання договору. Зміна або розірвання договору у зв’язку з 
істотною зміною обставин. Правові наслідки зміни або розірвання договору. Форма зміни або 
розірвання договору.  

Література [6; 12; 13; 15; 30; 57; 61; 73; 76; 84; 85;  

9;] 

Тема 5. Договір купівлі-продажу 

Поняття договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Право продажу 
товару. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. Обов’язок продавця попередити 
покупця про права третіх осіб на товар, що продається. Обов’язки покупця і продавця у разі 
пред’явлення третьою особою позову про витребування товару. Відповідальність продавця у 
разі відсудження товару у покупця. Обов’язок продавця передати товар покупцеві. Строк 
виконання обов’язку передати товар. Момент виконання обов’язку продавця передати товар. 
Правові наслідки відмови продавця передати товар. Обов’язок продавця зберігати проданий 
товар. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження твору. 



Кількість, асортимент товару та правові наслідки порушення умови договору щодо кількості 
та асортименту товару.  

Якість товару. Гарантії якості товару та обчислення гарантійного строку. Строк 
придатності товару. Правові наслідки передання товару неналежної якості. Недоліки товару, 
за які відповідає продавець. Строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з 
недоліками проданого товару. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв’язку з 
недоліками проданого товару. 

Комплектність товару. Комплект товару. Правові наслідки передання некомплектного 
товару. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу. Правові наслідки передання товару з 
порушенням вимоги про тару та (або) упаковку. Перевірка додержання продавцем умов 
договору купівлі-продажу. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-
продажу. Обов’язок покупця прийняти товар. Зберігання товару, не прийнятого покупцем. 

Ціна товару. Оплата товару. Попередня оплата товару. Продаж товару в кредит. 
Особливості оплати товару з розстроченням платежу. Страхування товару. Збереження права 
власності за продавцем.  

Договір роздрібної купівлі-продажу. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-
продажу. Надання покупцеві інформації про товар. Договір з умовою про прийняття 
покупцем товару у встановлений строк. Продаж товару за зразками. Продаж товарів з 
використанням автоматів. Договір з умовою про доставку товару покупцеві. Договір найму-

продажу. Ціна та оплата товару. Обмін товару. Права покупця у разі продажу йому товару 
неналежної якості. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або 
усунення недоліків. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни 
і повернення товару неналежної якості. Відповідальність за шкоду, завдану товаром 
неналежної якості.  

Особливості договору купівлі-продажу об’єктів приватизації. Правове регулювання 
купівлі-продажу на біржах, аукціонах, конкурсах. 

Література [61; 62; 66; 73; 8; 99; 12; 18;  

]

Тема 6. Договори довічного утримання, міни, дарування  

Договір міни (бартеру). Правове регулювання міни. Дарування. Договір дарування. 
Предмет договору дарування. Форма договору дарування. Сторони у договорі дарування. 
Обов’язки дарувальника. Прийняття дарунка. Договір дарування з умовою передати дарунок 
у майбутньому. Одностороння відмова від договору дарування з обов’язком передати 
дарунок у майбутньому. Обов’язок обдаровуваного на користь третьої особи та правові 
наслідки порушення обдарованим обов’язку на користь третьої особи. Розірвання договору 
дарування на вимогу дарувальника. Позовна давність, що застосовується до вимог про 
розірвання договору дарування. Пожертва та права пожертвувача. 

Поняття договору ренти. Форма договору ренти. Сторони у договорі ренти. Передання 
майна під виплату ренти. Забезпечення виплати ренти. Відповідальність за прострочення 
виплати ренти. Передання прав одержувача ренти іншим особам. Форма і розмір ренти. 
Строк виплати ренти. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти. 
Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти. Розрахунки між 
сторонами у разі розірвання договору ренти. Ризик випадкового знищення або випадкового 
пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк.  

Поняття договору довічного утримання (догляду). Форма договору довічного утримання 
(догляду). Сторони в договорі довічного утримання. Особливості укладення договору 
довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності. Момент 
виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного 



утримання (догляду). Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду). 
Обов’язок набувача забезпечити відчужувача житлом. Грошова оцінка матеріального 
забезпечення відчужувача. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду). 
Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду). 
Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду). Припинення договору 
довічного утримання (догляду). Правові наслідки розірвання договору довічного утримання 
(догляду). Правові наслідки смерті набувача. Правові наслідки припинення юридичної особи-

набувача. 
Література [29; 62; 72; 12; 12; 18; 10; 152; 18; 19; 20] 

 

Тема 7. Договори майнового найму, оренди, позички  

Поняття договору найму. Предмет договору найму. Право передання майна у найм. Плата 
за користування майном. Строк договору найму. Правові наслідки продовження 
користування майном після закінчення строку договору найму. Правонаступництво у разі 
зміни власника речі, переданої у найм. Страхування речі, переданої у найм.  

Передання майна наймачеві. Якість речі, переданої у найм. Гарантія якості речі, переданої 
у найм. Права третіх осіб на річ, передану у найм. Ризик випадкового знищення або 
випадкового пошкодження речі. Користування річчю, переданою у найм. Піднайм. Право 
власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм.

Ремонт речі, переданої у найм. Переважні права наймача. Поліпшення наймачем речі, 
переданої у найм. Наслідки погіршення речі, переданої у найм. Відповідальність за шкоду, 
завдану у зв’язку з користуванням річчю, переданою у найм. Припинення договору найму. 
Право наймодавця відмовитися від договору найму. Розірвання договору найму на вимогу 
наймача. Обов’язки наймача у разі припинення договору найму. Позовна давність, що 
застосовується до вимог, які випливають із договору найму. 

Література [14; 14; 15; 15; 18; 18; 19; 21] 
 

Тема 8. Договір найму житлового приміщення 

Договір найму житла. Форма договору найму житла. Предмет договору найму житла. 
Сторони у договорі найму житла. Правонаступництво у разі зміни власника житла, 
переданого у найм. Обов’язки наймача житла. Наймач та особи, що постійно проживають 
разом з ним. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших 
осіб у житло. Тимчасові мешканці. Ремонт житла, переданого у найм. Плата за користування 
житлом. Строк договору найму житла. Переважні права наймача житла. Договір піднайму 
житла. Заміна наймача у договорі найму житла. Розірвання договору найму житла. Правові 
наслідки розірвання договору найму житла. 

Позичка. Договір позички, оплатна, неоплатна позичка. Форма договору позички. 
Позичкодавець. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ у користування. Строк 
договору позички. Право позичкодавця на відчуження речі. Обов’язки користувача. Ро-

зірвання договору позички. Припинення договору позички. Правові наслідки неповернення 
речі після закінчення строку користування нею. 

Література [19; 70; 14; 14; 10; 15; 18; 10; 19; 20] 
 

Тема 9. Договір підряду  

Зобов’язання з виконання робіт. Договір підряду. Генеральний підрядник і субпідрядник. 
Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами. Виконання роботи з матеріалу 
замовника. Обов’язок підрядника зберігати надане йому майно. Ризик випадкового знищення 



або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи, кошторис. Ощадливість підрядника. 
Строки виконання робіт. Обставини, про які підрядник зобов’язаний попередити замовника. 
Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника. Права замовника під час 
виконання роботи. Сприяння замовника. Невиконання замовником обов’язків за договором 
підряду. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду. Обов’язок 
замовникаприйнти роботу, виконану підрядником. Порядок оплати роботи. Розрахунки між 
сторонами у разі випадкового знищення предмета підряду або неможливості закінчення 
роботи. Право підрядника на притримування. Якість роботи. Відповідальність підрядника за 
неналежну якість роботи. Гарантія якості роботи. Порядок обчислення гарантійного строку. 
Обов’язок підрядника передати інформацію замовникові, конфіденційність одержаної 
сторонами інформації. Відповідальність за договором підряду. Позовна давність, що 
застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи. Початок перебігу позовної давності 
в окремих випадках.  

Література [14; 14; 15; 15; 18; 19; 21] 
 

Тема 10. Договір підряду на капітальне будівництво і на виконання проектних та 
пошукових робіт.  

 

Будівельний підряд. Право власності на об’єкт будівництва. Проектно-кошторисна 
документація. Внесення змін до проектно-кошторисної документації. Забезпечення 
будівництва та оплата робіт. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 
об’єкта. Обов’язок підрядника страхувати об’єкт будівництва. Передання та прийняття робіт. 
Відповідальність підрядника. Гарантії якості у договорі будівельного підряду. Усунення 
недоліків за рахунок замовника. Відповідальність замовника.  

Підряд на проектні та пошукові роботи. Договір підряду на проведення проектних і 
пошукових робіт. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт. Обов’язки 
замовника. Обов’язки підрядника. Відповідальність підрядника за недоліки документації та 
робіт.  
Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 
робіт. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та 
технологічних робіт. Виконання робіт. Передання, прийняття та оплата робіт. Конфіден- 

ційність відомостей про договір. Права сторін на результати робіт. Обов’язки виконавця. 
Обов’язки замовника. Наслідки неможливості досягнення результату. Відповідальність 
виконавця за порушення договору.  

Література [68; 18; 10; 15; 18] 

Тема 11. Транспортні договори 

Загальні положення про перевезення. Правове регулювання перевезень. Договір 
перевезення вантажу. Договір перевезення пасажира та багажу. Права пасажира. Договір 
чартеру (фрахтування). Перевезення у прямому змішаному сполученні. Довгостроковий 
договір. Перевезення транспортом загального користування. Провізна плата. Надання 
транспортних засобів і пред’явлення вантажу до перевезення. Завантаження та вивантаження 
вантажу. Строк доставки вантажу, пасажира та багажу. Відповідальність за зобов’язаннями, 
що випливають із перевезення. Відповідальність перевізника за неподання транспортних 
засобів і відправника за невикористання поданих транспортних засобів. Відповідальність 
перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира 
до пункту призначення. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. 
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування та пошкодження вантажу, багажу, 
пошти. Пред’явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення. Позови 



щодо перевезення у закордонному сполученні. Страхування вантажів, пасажирів і багажу. 
Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 
смертю пасажира.  

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

Література [27; 62; 142; 18; 150; 12; 18] 

 

Тема 12. Зобов'язання по страхуванню 

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

фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності. Припинення договору 
страхування. Недійсність договору страхування. Обов’язкове страхування. 

Література [7; 12; 14; 15; 12; 18]  

 

Тема 13. Договір позики  

Поняття та види фінансових послуг. Правове регулювання фінансових послуг.  
Позика. Договір позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. 

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

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

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

Література [7; 14; 14; 15; 12; 18] 

 

Тема 14. Кредит. Банківський вклад. Розрахунки  
Поняття та правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.  
Банківський рахунок. Договір банківського рахунка. Укладення договору банківського 

рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. Кредитування рахунка. Проценти за 
користування коштами, що знаходяться на рахунку. Черговість списання грошових коштів з 
рахунка. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта. 



Обмеження права розпоряджання рахунком. Банківська таємниця. Розірвання договору 
банківського рахунка.  

Розрахунки. Форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків. Розрахунки із 
застосуванням платіжних доручень. Загальні положення про розрахунки із застосуванням 
платіжних доручень. Умови виконання банком платіжного доручення. Виконання платіжного 
доручення. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного 
доручення.  

Розрахунки за акредитивом. Акредитив. Види акредитивів. Відкличний акредитив, 
безвідкличний акредитив. Виконання акредитива. Відповідальність банку, що виконує 
акредитив. Закриття акредитива.  

Розрахунки за інкасовими дорученнями. Загальні положення про розрахунки за інкасовими 
дорученнями. Виконання інкасового доручення. Повідомлення про проведені операції.  

Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Загальні положення про розрахунки із 
застосуванням розрахункових чеків. Оплата чека. Інкасування чека несплату чека. Наслідки 
несплати чека. Факторинг. Поняття договору факторингу. Предмет договору факторингу. 
Сторони у договорі факторингу. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги. 
Відповідальність клієнта перед фактором. Виконання боржником грошової вимоги факторові. 
Наступне відступлення права грошової вимоги. Права фактора. Зустрічні вимоги боржника та 
захист прав боржника.  

Література [7; 139; 12; 14; 15; 12;  

18; 18; 11; 20] 

 

Тема 15. Договори зберігання, охорони 

Загальні положення про зберігання. Договір зберігання. Форма договору зберігання. Строк 
зберігання. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання. 
Обов’язок прийняти річ на зберігання. Зберігання речей, визначених родовими ознаками. 
Обов’язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі. Виконання договору зберігання. 
Користування річчю, переданою на зберігання. Зміна умов зберігання. Плата за зберігання. 
Відшкодування витрат на зберігання. Обов’язок поклажодавця забрати річ після закінчення 
строку зберігання. 

Обов’язок зберігача повернути річ. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або 
пошкодження речі. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві. Відшкодування 
збитків, завданих зберігачеві. Повернення речі на вимогу поклажодавця. Зберігання за 
законом. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів. 

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

Спеціальні види зберігання. Зберігання речі у ломбарді. Продаж речі, яку поклажодавець 
не забрав з ломбарду. Зберігання цінностей у банку. Договір про надання індивідуального 
банківського сейфа, що охороняється банком. Договір про надання індивідуального банків-

ського сейфа, що не охороняється банком. Зберігання речей у камерах схову транспортних 
організацій. Зберігання речей у гардеробі організації. Зберігання речей пасажира під час його 
перевезення. Зберігання речей у готелях. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр). 
Зберігання автотранспортних засобів. Договір охорони.  

Література [49; 62; 14; 15; 15; 18 

 



Тема 16. Договори доручення, комісія 

Доручення. Договір доручення. Строк договору доручення. Право повіреного на плату. 
Зміст доручення. Виконання доручення. Особисте виконання договору доручення. Обов’язки 
повіреного. Обов’язки довірителя. Припинення договору доручення. Наслідки припинення 
договору доручення. Обов’язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи – 

повіреного. 
Комісія. Договір комісії. Умови договору комісії. Комісійна плата. Виконання договору 

комісії. Субкомісія. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою. 
Відступ від вказівок комітента. Право власності комітента. Право комісіонера на 
притримання речі. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать 
комітентові. Обов’язок комісіонера зберігати майно комітента. Звіт комісіонера. Прийняття 
комітентом виконання за договором комісії. Право комісіонера на відшкодування витрат, 
зроблених ним у зв’язку з виконанням договору комісії. Право комітента на відмову від 
договору комісії. Право комісіонера на відмову від договору комісії. Наслідки смерті 
фізичної особи або припинення юридичної особи — комісіонера. Особливості окремих видів 
комісії. 

Управління майном. Договір управління майном. Предмет договору управління майном. 
Форма договору управління майном. Установник управління. Управитель. Особа, яка набуває 
вигоди від майна, що передане в управління. Істотні умови договору управління майном. 
Строк договору управління майном. Права та обов’язки управителя. Здійснення управління 
майном. Передання в управління майна, що є предметом договору застави. Звернення 
стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління. 
Передання права управління майном іншій особі. Право управителя на плату. 
Відповідальність управителя. Припинення договору управління майном. Особливості 
управління цінними паперами.  

Література [53; 86; 128; 12; 14; 10;  

15; 18; 18; 18; 19; 20; 21] 

 

Тема 17. Спільна діяльність 

Загальні положення про спільну діяльність. Договір про спільну діяльність. Форма та 
умови договору про спільну діяльність. Просте товариство. Договір простого товариства. 
Вклади учасників. Спільне майно учасників. Ведення спільних справ учасників. Право 
учасника на інформацію. Відповідальність учасників за спільними зобов’язаннями. Розподіл 
прибутку. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора. Припинення договору простого 
товариства. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та 
розірвання договору. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства 
припинений. 

Література [12; 15; 12; 18; 19; 20] 

 

Тема 12. Зобов'язання по страхуванню 

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



страховика. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за 
завдані збитки. Зміна страхувальника — фізичної особи у договорі страхування. Наслідки 
припинення юридичної особи — страхувальника. Наслідки визнання страхувальника — 

фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності. Припинення договору 
страхування. Недійсність договору страхування. Обов’язкове страхування. 

Література [7; 142; 18; 10; 12; 18]  

 

Тема 18. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Комерційна 
концесія 

Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. 
Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. 
Типовий ліцензійний договір. Строк ліцензійного договору. Договір про створення за 
замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання 
виключних майнових прав інтелектуальної власності. Державна реєстрація договорів щодо 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Комерційна концесія. Договір 
комерційної концесії. Предмет договору комерційної концесії. Сторони в договорі 
комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація. 
Договір комерційної субконцесії. Обов’язки правоволодільця. Обов’язки користувача. 
Особливі умови договору комерційної концесії. Відповідальність правоволодільця за 
вимогами, що пред’являються до користувача. Право користувача на укладення договору 
комерційної концесії на новий строк. Зміна договору комерційної концесії. Припинення 
договору комерційної концесії. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі 
зміни сторін. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця. 
Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії.  

Публічна концесія. Правове регулювання публічної концесії. 
Література [4; 12; 10; 15; 18] 

 

Тема 18. Недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди  

Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди.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. Зобов’язання із створення загрози життю, 
здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Зобов’язання із відшкодування 
шкоди. Зобов’язання із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 

 

Література [4; 14; 15; 12; 18] 



ІІІ. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема: Поняття та види зобов’язань  
1. Поняття та склад зобов’язання. 
2. Підстави  виникнення зобов’язання. 
3. Система цивільних  зобов’язаннь.  
Метою лекції є: визначення поняття зобов’язання, його основні елементи та види в 

цивільному праві 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 

ЛІТЕРАТУРА: 

3. Гражданское право Украины. Ч. 1. (Под ред. Пушкина А.А., Самойленко В.М.). 
Харьков. Основы. 1996. 

4. Зобов’язальне право. Теорія і практика. (За ред. Дзери О.В.) К. Юрінком Інтер. 
1998. 

 

Тема: Забезпечення виконання зобов’язання 

 

1. Загальні положення про виконання зобов’язань. 
2. Неустойка, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Зміст та 

сспіввідношення понять «неустойка», «штраф», «пеня». 
3. Завдаток, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 
4. Порука, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 
5. Гарантія, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 
6. Застава, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 
7. Притримання, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 
 

МЕТОЮ ЛЕКЦІЇ Є: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144. 
3. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992р. // ВВР, № 88, ст. 154 

4. Закон україни «Про іпотеку» від 25 травня 2003 року 

ЛІТЕРАТУРА: 

5. Бару М.И. Понятие и содержание возмездности и безвозмездности в 
советском гражданском праве. Учёные записки Харьковского юридического института. 
Вып.13. Харьков. Юр.л-ра. 2016. 

6. Гражданское право Украины. Ч. 1. (Под ред. Пушкина А.А., Самойленко 
В.М.). Харьков. Основы. 1996. 

 

Тема: Договір купівлі – продажу 

1.Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Джерела правового 
регулювання. Сфера застосування. 

2.Укладення договору купівлі-продажу. 
3.Істотні умови договору: 
а/ предмет договору; 
б/ ціна; 
в/ інші умови договору. 
4.Сторони договору.  
5.Право продажу товарів. 
6.Форма договору купівлі-продажу.  



7.Права та обов’язки сторін за договором. 
8.Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу. 
Метою лекції є: характеристика цивільно-правового договору, що передбачає 

оплатну передачу майна у власність. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

І. Міжнародно-правові документи: 
1. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. 

Международные договора и обычаи. Львов. 1993.  
2. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” від 1 вересня 1990 

року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.  
ІІ. Законодавчі акти України: 
1. Конституція України.  
2. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 

4. Цивільний процесуальний кодекс України. 
5. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” 

// ВВР. 1998. №13. Ст. 52. 
 

Тема: Договір майнового найму, оренди, позички  
1. Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та 

законодавче регулювання. 
 2. Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди). 
 3. Порядок укладення та форма договору. 
 4. Зміст договору. 
 5. Зміна, розірвання та припинення договору. Правові наслідки. 
 Метою лекції є:характеристика договорів, що відносяться до групи зобов’язань 

з оплатної передачі майна в користування. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 

3. Житловий кодекс України. 
 

Тема: Договір підряду на капітальне будівництво і на виконання проектних та 
пошукових робіт  

1. Договори будівельного підряду. Сфера застосування та законодавче регулювання. 
2. Сторони в договорі. Спеціальні вимоги, яким повинен відповідати підрядник.  
3. Передумови та порядок укладення договору будівельного підряду. Форма 

договору будівельного підряду. 
4. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду. 
5. Особливості виконання договорів будівельного підряду. Прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 
6. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. 
7. Особливості договорів будівельного підряду, укладених на виконання 

державного замовлення. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144. 
3. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 року // ВВР. 
1994. №46. Ст. 411. (з наступними змінами і доповненнями). 

4. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада1992 року // ВВР. 
1992. №52. Ст. 683. (з наступними змінами і доповненнями).  



5. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 
22.02.2000р. // ВВР. 2000. № 20. ст.148. 

6. Закон України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду 
(контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів” від 06.04.2000р. // ВВР. 2000. 
№ 27. ст. 212. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака 
В.М., Київ, 2004. 

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 
3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 
4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 
5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999. 
6. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком 

Інтер, 2004. 
 

Тема: Транспортні договори 

1. Поняття, види, юридична природа договорів перевезення та їх правове 
регулювання. 

2. Організаційні договори по перевезеннях. 
3. Сторони в договорі. Загальні та спеціальні вимоги до перевізника (ліцензування 

та сертифікації перевезень). 
4. Порядок укладення та оформлення договору перевезення різними видами 

транспорту. 
5. Права і обов’язки сторін за договором перевезення. 
6. Виконання договору перевезення. 
7. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору. 

Особливості відповідальності перевізника. 
8. Претензії і позови з перевезень. 
Метою лекції є зясування поняття та видів транспортних договорів 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144. 
3. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274. 
4. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349. 
5. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. 

Ст. 446. 

6. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. 
№40. Ст.183. 
 

Тема: Зобов'язання по страхуванню  

1.Страхування. Основні поняття страхового права. 
2.Загальна характеристика договору страхування. 
3.Суб’єкти страхування: 
- правовий статус страховика; 
- правовий статус товариства взаємного страхування; 
- співстрахування та перестрахування; 
- страхувальники, вигодонабувачі та застраховані особи; 
- порядок провадження діяльності страховими посередниками. 
4.Порядок укладення та форма договору страхування. 
5.Зміст договору страхування. 
6.Припинення договору страхування. Особливості дострокового припинення 

договору страхування. 
7.Види і форми страхування: 



- особливості майнового страхування; 
- особливості особистого страхування; 
- страхування відповідальності; 
- страхування ризиків. 
Метою лекції є характеристика договору страхування. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144. 
3. Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2017р. (з наступними 

змінами і доповненнями).  
4. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України 
від 13.08.2004р., № 30. 

 

Тема : Недоговірні зобов’язання 

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 
2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 
3. Правова природа конкурсу як підстави виникнення цивільних 

правовідносин. 
4. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 
5. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної 

особи. 
6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 

юридичної особи. 
7. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 
Метою лекції є характеристика основних видів недоговірних зобов’язань. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. 
Коссака В.М., Київ, 2004. 

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 
3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 
4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 
5. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. 

Юрінком Інтер, 2004. 
 

 

Тема: Окремі види деліктних зобов’язань 

1. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім 
працівником чи іншою особою. 

2. Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом 
влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами. 

3. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду: 

- право на відшкодування шкоди; 
- підстави і умови відповідальності; 
- порядок і розміри відшкодування завданої шкоди; 
- особливості відшкодування моральної шкоди. 
- Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 

злочину.  
4. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: 

а) поняття джерела підвищеної небезпеки; 



б) суб’єкти відповідальності; 
в) особливості відповідальності володільця джерела підвищеної небезпеки; 
г) відповідальність за шкоду, заподіяну при зіткненні джерел підвищеної небезпеки. 
5. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. 
6. Регресні зобов’язання. 
7. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг). 
Метою лекції є характеристика окремих видів деліктних зобовязань. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Конституція України. 
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 

 

 

ІV. ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Тема: Цивільно-правовий договір 

1. Договір як підстава виникнення цивільного зобов’язання. Правова природа та 
функції договору. 

2. Порядок укладення договорів. Оферта і акцепт. Особливості укладення окремих 
видів договорів. 

3. Форма договору. 
4. Умови договору (істотні, випадкові, звичайні). 
5. Елементи договору:  
- суб’єкти договору (договірних відносин); 
- предмет договору; 
- зміст договору; тлумачення змісту положень договору . 
6. Свобода договору та її межі. 
7. Зміна та припинення договору.  
8. Класифікація договорів. Типи та види договорів: 
- договір приєднання; 
- публічний договір; 
- типові та примірні договори; 
9. Співвідношення договору з законом, звичаєм. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1.Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
2.Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 

3.Закон України від 22 грудня 1995 року “Про поставки продукції для державних 
потреб” // ВВР. 1995. №3. Ст.9.  

4.Закон України від 7 березня 1996 року “Про страхування” //ВВР. 1996. №18. Ст.78. 
(з наступними змінами і доповненнями).  

5.Закон України 10 квітня 1992 року “Про оренду державного та комунального 
майна” //ВВР. 1995. №15. Ст.99. (з наступними змінами і доповненнями).  

ЛІТЕРАТУРА: 

6.Гражданское право Украины. Ч. 1. (Под ред. Пушкина А.А., Самойленко В.М.). 
Харьков. Основы. 1996. 

7.Зобов’язальне право. Теорія і практика. (За ред. Дзери О.В.) К. Юрінком Інтер. 
1998. 

8.Луць В.В. Договірне право. Основні навпрямки реформи цивільного права в 
Україні //Збірник статей та матеріалів. К. 1997. 

9.Луць В.В. Кодифікація договірного права. Українське право 1997. №1. 
10. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер. 

1999. 

11. Луць В.В.Господарські договори. Львів. 1976. 



12. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. Київ. Вища школа. 
1995. 

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ: 

1. Застосування в цивільному праві оферти та акцепту. 
2. Нотаріальне посвідчення договору, умови застосування. 
3. Практичні аспекти застосування державної реєстрації договору. 
4. Роль істотних умов договору.    
ЗАВДАННЯ 1. 

Проаналізуйте вимоги, яким повинна відповідати оферта. Дайте правовий аналіз 
поняття “публічна оферта”.  

ЗАВДАННЯ 2. 

Проаналізуйте ст. ст.641, 699 Цивільного кодексу України та охарактеризуйте 
вимоги, яким повинна відповідати оферта.  

ЗАВДАННЯ 3.  

А) Проаналізуйте особливості укладення договору поставки для державних потреб.  
Б) Проаналізуйте положення Господарського кодексу України (глава 20) і визначте 

особливості укладення господарських договорів. 
ЗАВДАННЯ 4. 

Проаналізуйте особливості суб’єктного складу: 
а) в договорах страхування. (ст. ст. 2, 3 Закону “Про страхування”). 

б) у кредитному договорі (ст.1054 Цивільного кодексу України); 
в) в договорах оренди державного та комунального майна. (ст. ст. 5, 6 Закону “Про 

оренду державного та комунального майна”).  

ЗАВДАННЯ 5. 

Визначте предмет договору: 
а) купівлі-продажу ст. 656 Цивільного кодексу України ;  
б) договору підряду ст. 837 Цивільного кодексу України; 
в) договору доручення ст. 1000 Цивільного кодексу України; 
г) договору зберігання ст. 936 Цивільного кодексу України; 
д) договору ренти ст.731 Цивільного кодексу України. 

 

Тема: Договір купівлі – продажу 

1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Джерела правового 
регулювання. Сфера застосування. 

2. Укладення договору купівлі-продажу. 
3. Істотні умови договору: 
а/ предмет договору; 
б/ ціна; 
в/ інші умови договору. 
9. Сторони договору.  
10. Право продажу товарів. 
11. Форма договору купівлі-продажу.  
12. Права та обов’язки сторін за договором. 
13. Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

І. Міжнародно-правові документи: 
3. Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. 

Международные договора и обычаи. Львов. 1993.  
4. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” від 1 вересня 1990 

року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.  
ІІ. Законодавчі акти України: 
6. Конституція України.  
7. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 



8. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 

9. Цивільний процесуальний кодекс України. 
10. Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” 

// ВВР. 1998. №13. Ст. 52. 
11. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” //ВВР. 1991. 

№30. Ст.379 

12. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про заставу” // ВВР. 1992. №47. Ст.642. (з 
наступними змінами і доповненнями).  

13. Закон України "Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР.2003. № 38. ст.313. 
14. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року “Про стандартизацію 

і сертифікацію” // ВВР. 1993. №27. Ст.289. 
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ: 

1.Права та обов’язки продавця за договором купівлі-продажу. 
2.Права та обов’язки покупця за договором купівлі-продажу. 
3.Ціна, як складова істотних умов договорів про передачу майна. 
4.Вимоги до предмету договору. 
ЗАВДАННЯ 1. 

Проаналізуйте ст. 55 Віденської конвенції, Цивільного кодексу України, ст.180 
Господарського договору про ціну як умову договору купівлі-продажу. 

Як трактується ціна як умова договору в названих джерелах?  
ЗАВДАННЯ 2.  

Визначте предмет договору купівлі-продажу в таких ситуаціях: 
1. між громадянами К. і П. була досягнута домовленість про купівлю-продаж 

фундаменту під житловий будинок за погодженою ціною. 
2. ВАТ “Жиркомбінат” продав право вимоги до ПП “Октава” на суму 35 тис.грн. 

ТзОВ “Рекрут” за 30 тис.грн. 
ЗАВДАННЯ 3. 

Проаналізуйте ст. 136 Господарського кодексу України, ст.379 Цивільного 
процесуального кодексу України, ст. 20, 21 Закону України “Про заставу”, ст. 583 
Цивільного кодексу України. Кому належить право продажу товарів? 

ЗАВДАННЯ 4.  

Проаналізуйте правову природу та види строків в договорах купівлі-продажу 
(гарантійні строки, строки придатності, строки служби, претензійні строки, строки 
оперативного захисту, позовна давність).  

Задача 1. 
Згідно із оголошенням в газеті “Реклама для всіх” громадянин М. з’явився до 

громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект і 
погодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним 
транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. 
З’явившись через дав дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш 
вигідною ціною. 

М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 100 грн. 
завдатку і компенсацію моральної шкоди. 

Вирішіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним? 

Задача 2.  
Громадянин І. прочитав у вітрині “Міськдовідки” оголошення М. про продаж ним 

роялю за 600 грн. Прийшовши за вказаною адресою, І. оглянув рояль і погодився купити 
за пропоновану ціну. Проте М. заявив, що продавати рояль не буде, поки не вирішиться 
питання про переведення його на роботу в інше місце. Крім того, він хотів би одержати за 
рояль 800 грн., так як по цій ціні, як він довідався, продається в комісійному магазині 
такий же рояль. І наполягав на продажі роялю без будь-яких застережень про перевід М. 
на іншу роботу і ціні 600 грн.  



Ідучи від М., І. сказав, що він повернеться через 5 днів, принесе гроші і забере рояль. 
М. на наступний день після відвідин І. одержав нове місце роботи і в той же день відіслав 
телеграму про свою згоду продати рояль за 600 грн., вказавши, що чекає відповіді 2 дні. І. 
відразу відповів телеграфом про свою згоду. Але телеграма була вручена поштовим 
відділенням М. тільки на 3 день, тобто після вказаного в телеграмі строку. В цей день, до 
отримання телеграми М. продав рояль К. При цьому було узгоджено, що К. вивезе рояль у 
вільний час через 2-3 дні. На наступний день за роялем з’явилися разом І. і К., кожний з 
яких, рахуючи договір укладений саме з ним, вимагав передачі роялю. 

Чи був укладений між М. та І. договір?  
Чи виникло відповідно зобов’язання з купівлі-продажу? 

Чи правомірні вимоги К.? 

Задача 3. 
Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу жилого будинку і посвідчили його 

у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. поселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий 
час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. В судовому 
засіданні було встановлено, що при укладенні договору була порушена вимога ст.65 
Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження 
нерухомого майна.  

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть справу. 
Задача 4. 
Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним 

договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні 
оспорюваного договору купівлі-продажу 12 січня 2015 року громадянин К., що діяв на 
підставі її довіреності продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною. 

За таких обставин позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним. 
В зустрічному позові О. просила виселити Т. та К. з належної їй на праві власності 

вищезгаданої квартири. 
В судовому засіданні було встановлено, що “між представником позивачки - К. та 

покупцем О. укладена зловмисна угода, що виразилася в продажі квартири за відсутності 
згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною”. 

Вирішіть справу. 
Задача 5. 
Між приватним підприємством “Зоря” і цегельним заводом 25 жовтня 2016 було 

укладено договір купівлі-продажу 20 тис. цеглин. Згідно із умовами договору ПП 26 
жовтня 2016 року провело передоплату, а 30 жовтня 2016 року представник ПП з’явився 
за цеглою на власному транспорті. Проте ні 30 жовтня, ні в наступні 3 дні представник ПП 
не зміг одержати цеглу. Представник заводу пояснив, що цегла не може бути 
відвантажена через аварію в системі електропостачання. 

ПП купило потрібну йому цеглу у іншого виробника і 5 листопада 2016 року 
повідомило цегельний завод про відмову від договору. Одночасно ПП зажадало 
повернення суми передоплати, відшкодування збитків за експлуатацію і простій 
автотранспорту, сплати неустойки. Чи вправі покупець відмовитися від договору купівлі-
продажу в односторонньому порядку? 

Чи правомірні вимоги покупця щодо повернення заплачених сум? 

Дайте правовий аналіз ситуації та вирішіть її. 
 

Тема: Договори майнового найму, оренди, позички  

  1. Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та 
законодавче регулювання. 

 2. Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди). 
 3. Порядок укладення та форма договору. 
 4. Зміст договору. 
 5. Зміна, розірвання та припинення договору. Правові наслідки. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

4. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144 

6. Житловий кодекс України. 
7. Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. 

Ст.280. 
1. Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України 

“Про оренду землі”. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. 
Коссака В.М., Київ, 2004. 

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 
3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 
4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 
5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком 

Інтер.1998. 
6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999. 
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ: 

1.Вимоги до предмету договору майнового найму. 
2.Історія виникнення і застосування договору найму. 
ЗАВДАННЯ 1. 

Складіть проект договору майнового найму: 
а) автомобіля ЗІЛ – 130 для потреб ПП “Оріон” строком на 6 місяців; 
б) земельної ділянки 2 га, що належить на праві приватної власності громадянину В. 

для сінокосіння та випасання худоби громадянці Ч. строком на 3 роки; 
в) кімнати (ж/пл. 21 кв.м.) та кухні (9 кв.м.) на першому поверсі 3-х поверхового 

приватного будинку громадянина А. для проживання на період навчання студентам К. та 
М. 

г) складського приміщення магазину ”Смерічка”, що належить приватному 
підприємцю Д., для потреб аптеки на невизначений строк. 

ЗАВДАННЯ 2. 

Проаналізуйте природу строків у договорах майнового найму. Змоделюйте ситуацію, 
в яких строк: 

а) чітко визначений (у роках, місяцях, днях; до настання певної умови);  
б) невизначений. 
ЗАВДАННЯ 3.  

Проаналізуйте правовий статус піднаймача за договором майнового найму. Права та 
обов’язки піднаймача. Строк дії договору піднайму. 

Задача 1. 
Підприємець К. за договором оренди з магазином “Спорттовари” використовував 

вільне складське приміщення для зберігання будівельних матеріалів. 
Оскільки з вини партнерів К. поставка будівельних матеріалів за останні три місяці 

не проводилася, складське приміщення не використовувалося, К. за цей період сплачував 
щомісячно лише 1/3 обумовленої орендної плати. 

Магазин звернувся в арбітражний суд з вимогою розірвати договір і відшкодувати 
понесені збитки в тому числі -упущену вигоду. 

Дайте правовий аналіз ситуації. Підготуйте проект рішення арбітражного суду по 
суті спору. 

Задача 2. 
АТ “Агросервіс” передало в оренду КСП “Весна” бурякозбиральну машину строком 

на 5 років. Зі згоди АТ, КСП передало комбайн в суборенду ТзОВ “Явір” строком на 3 
роки. Через 6 місяців “Агросервіс” і “Весна” вирішили за взаємною згодою припинити 
договірні відносини і поставили вимогу до ТзОВ про повернення комбайна. Товариство 



відмовилось повернути агрегат, посилаючись на укладений договір суборенди, строк 
якого ще не сплив. Вирішіть спір. 

Чи зміниться рішення, якщо: 
а) договір оренди було розірвано у зв’язку з несплатою орендної плати; 
б) договір суборенди було укладено без згоди власника (АТ “Агросервіс”). 

Задача 3. 
АТП -1424 уклало з ТзОВ “Сервіс” договір оренди павільйону технологічного 

обладнання. Строк дії договору починався 1 травня 2015 року. Товариство (орендар) 
регулярно сплачувало орендну плату, справно виконувало усі інші умови договору. 

Листом від 20 лютого 2017 року АТП повідомило наймача про те, що воно 
“відмовляє йому в оренді павільйону”, об’єкт (павільйон технологічного обладнання) 
передається в оренду кооперативу “Зоря”, з яким уже укладено договір оренди і вимагало 
до 1 березня звільнити його. 

ТзОВ “Сервіс” звернулося з заявою до суду про визнання договору оренди між АТП 
–1424 і кооперативом “Зоря” недійсним. 

Чи зміниться вирішення, якщо ТзОВ відмовилося звільнити павільйон. АТП 
звернулося з заявою в суд у якій просило розірвати договір.  

Дайте правовий аналіз запропонованих ситуацій. Вирішіть спір. 
Задача 4. 
Між КСП “Нива” та приватним підприємством “Горизонт” 22 червня 2012 року було 

укладено безстроковий договір оренди складського приміщення загальною площею 82 
кв.м. 

У 2016 році КСП “Нива” було реорганізоване. В порядку реорганізації за 
розподільчим балансом складське приміщення перейшло до фермера К. К. звернувся до 
ПП з вимогою про визнання договору оренди недійсним та звільнення приміщення. 
Останнє відмовилося виконати вимоги К., оскільки добросовісно дотримувалося всіх умов 
договору. 

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. 
 

Тема: Договір підряду на капітальне будівництво і на виконання проектних та 
пошукових робіт  

8. Договори будівельного підряду. Сфера застосування та законодавче регулювання. 
9. Сторони в договорі. Спеціальні вимоги, яким повинен відповідати підрядник.  
10. Передумови та порядок укладення договору будівельного підряду. Форма 

договору будівельного підряду. 
11. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду. 
12. Особливості виконання договорів будівельного підряду. Прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 
13. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду. 
14. Особливості договорів будівельного підряду, укладених на виконання 

державного замовлення. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
8. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144. 
9. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 року // ВВР. 
1994. №46. Ст. 411. (з наступними змінами і доповненнями). 

10. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада1992 року // ВВР. 
1992. №52. Ст. 683. (з наступними змінами і доповненнями).  

11. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 
22.02.2000р. // ВВР. 2000. № 20. ст.148. 



ЛІТЕРАТУРА: 

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. 
Коссака В.М., Київ, 2004. 

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 
3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 
4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 
5. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. 

Юрінком Інтер.1998. 
6. Зобов’язальне право. // За ред. Дзери О.В. К. Юрінком Інтер. 1998. 
7. Коссак В.М. Правове регулювання строків у будівництві. К. 1991. 
8. Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000. 
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ: 

1. Проектно-кошторисна документація, умови застосування і зміни. 
2. Договір підряду в сучасних умовах після вступу в дію Цивільного кодексу 

України. 
3. Відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду.  
ЗАВДАННЯ 1. 

Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків за договором будівельного 
підряду. 

ЗАВДАННЯ 2. 

Проаналізуйте особливості суб’єктного складу, порядку та способів укладення 
договору будівельного підряду, укладеного на виконання державного замовлення  

ЗАВДАННЯ 3. 

Порівняйте договір будівельного підряду і договір побутового підряду за: 
- суб’єктним складом; 
- порядком укладення; 
- формою договору; 
- істотними умовами. 
ЗАВДАННЯ 4. 

Проаналізуйте правову природу проектно-кошторисної документації. Визначте, які 
вимоги існують до проектно-кошторисної документації. 

ЗАВДАННЯ 5. 

Проаналізуйте види строків за договором будівельного підряду і визначте їх правове 
значення. 

ЗАВДАННЯ 6. 

Проаналізуйте особливості відповідальності сторін за договором будівельного 
підряду. Ознайомтеся із Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов 
договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів” від 
06.04.2017р. 

ЗАДАЧА 1. 

Для будівництва нового підприємства по виробництву побутових хімікатів за 
результатами торгів було укладено державний контракт між замовником - АТ “Хімія 
побутова” і підрядником “Спеціалізований трест №55”. 

 Будівництво було включено в титульний список і мало бути завершено протягом 
одного року. Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок державного бюджету і 
власних фінансових ресурсів замовника. 

Після 8 місяців будівництво внаслідок відсутності державних асигнувань було 
законсервоване за рішенням Міністерства промисловості. Керуючись таким рішенням, 
замовник відмовився від оплати вартості виконаних робіт і витрат на консервацію. 

Підрядник, не отримавши відповіді на заявлену претензію, звернувся до 
господарського суду.  

Підготуйте проект рішення господарського суду по суті спору. 
Задача 2. 



За договором будівельного підряду, підрядник БМУ №13 збудувало 120-ти 
квартирний житловий будинок. Замовником будівництва був виконавчий комітет 
міськради. Будинок був прийнятий в експлуатацію згідно Акту Державної комісії.  

Поселившись у квартири згідно виданих ордерів, мешканці звернулися зі скаргою 
про недоліки будівництва. Зокрема, у квартирі №7 відсутні вхідні двері, у квартирі №21 
повністю відсутнє сантехнічне обладнання, у всіх квартирах 15 (останнього) поверху 
протекла стеля через недоліки покрівлі, у деяких квартирах побито або повністю відсутнє 
віконне скло. Мешканці будинку вимагали усунення зазначених недоліків і застосування 
відповідних штрафних санкцій до підрядника.  

Проаналізуйте ситуацію і вирішіть спір. 
Задача 3. 
За договором генерального підряду, укладеного між замовником - 

райдержадміністрацією N-го району і БМУ №154 - підрядник зобов’язувався збудувати і 
здати в експлуатацію приміщення дитячої поліклініки до 1 вересня 2004 року. Згідно із 
графіком виконання робіт підрядник мав приступити до роботи 1 вересня 2003 року. На 
цей час замовник повинен був передати підготовлений будівельний майданчик і 
будівельні матеріали на суму 500 000 грн. Але до 1 вересня 2003 року не вдалося знести 
житловий будинок К., який розташований на будівельному майданчику. К. відмовився 
переселитися у надану квартиру. Справа вирішувалась в судовому порядку. 

БМУ №154 не змогло розпочати роботи згідно із графіком, тому робота була 
завершена на 2 місяці пізніше. 

Визначте умови та розмір відповідальності сторін за договором. Чи вправі замовник 
вимагати сплати неустойки за прострочення виконання? Чи вправі підрядник вимагати 
сплати неустойки за прострочку замовника? 

 

Тема: Підряд на проектні та пошукові роботи 

1.Поняття та загальна характеристика договору підряду на проектні та пошукові 
роботи. 

2.Сторони договору на підряду проектні та пошукові роботи. 
3.Порядок укладення та форма договору підряду на проектні та пошукові роботи. 

Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт. 
4.Зміст договору підряду на проектні та пошукові роботи. 
5.Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне 

виконання умов договору підряду на проектні та пошукові роботи 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
2. Порядок формування і виконання замовлення на проведення наукових 

досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів 
державного бюджету // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. 
№ 1084. 

3. Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні 
роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та 
монтаж інженерних і транспортних мереж) // Затв. наказом Держпідприємництва, 
Держбуду від 13.09.2001, N 112/182. 

ЛІТЕРАТУРА: 

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. 
Коссака В.М., Київ, 2004. 
8. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 
9. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 
10. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 
11. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999. 
12. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком 

Інтер, 2004. 



13. Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000. 
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ: 

1.Роль та значення договорів підряду на проектні та пошукові роботи. 
Завдання 1. 
Порівняйте обов’язки сторін за договором підряду на виконання проектні та 

пошукові роботи і за договором будівельного підряду. 
Завдання 2. 
Проаналізуйте поняття: 
- проектні роботи; 
- пошукові роботи. 
Завдання 3. 
Проаналізуйте особливості суб’єктного складу за договором підряду на виконання 

проектні та пошукові роботи. 
 

Тема : Недоговірні зобов’язання. Відшкодування шкоди 

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 
2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 
3. Правова природа конкурсу як підстави виникнення цивільних 

правовідносин. 
4. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 
5. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної 

особи. 
6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну 

юридичної особи. 
7. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
ЛІТЕРАТУРА: 

6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. 
Коссака В.М., Київ, 2004. 

7. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М. 
8. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М. 
9. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997. 
10. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком 

Інтер, 2004. 
 

Відшкодування шкоди 

1. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім 
працівником чи іншою особою. 

2. Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, 
органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами. 

3. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду: 

- право на відшкодування шкоди; 
- підстави і умови відповідальності; 
- порядок і розміри відшкодування завданої шкоди; 
- особливості відшкодування моральної шкоди. 
4. Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від 

злочину.  
5. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: 

а) поняття джерела підвищеної небезпеки; 
б) суб’єкти відповідальності; 
в) особливості відповідальності володільця джерела підвищеної небезпеки; 



г) відповідальність за шкоду, заподіяну при зіткненні джерел підвищеної небезпеки. 
6. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. 
7. Регресні зобов’язання. 
8. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг). 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 

3. Конституція України. 
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356. 
5. Кодекс законів про працю. 

 

V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації навчального 
процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 
отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні 
завдання виконують студенти самостійно під керівництвом науково-педагогічних 
працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі реферату. 
Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним захистом змісту 

наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. Теми рефератів відповідають 
загальним темам практичних (семінарських) занять, конкретизують окремі питання, 
ключові елементи тем. На першому практичному (семінарському) занятті студенти 
можуть на власний вибір обрати тему реферату. За семестр кожний студент має 
можливість підготувати два реферати, по одному до кожного змістового модуля. 

Структура реферату: 
– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 
– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 
– методи - вказуються і коротко характеризуються; 
– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, моделі, 

описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 
– висновки; 
– список використаних джерел (нормативно-правових актів та літератури). 
Загальні вимоги до оформлення реферату: 
– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок тексту 

виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на папері формату А4 (в 
друкованому вигляді реферат не оцінюється); 

– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 
– на другій сторінці викладають план реферату; 
– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану; 
– сторінки роботи нумерують; 
– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно робити 

посилання; 
– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 
– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список використаних джерел 

(не менше 10 спеціальних літературних наукових джерел та всі нормативно-правові акти, 
які необхідні для розкриття відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи спеціальну 
літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу сторінки. 



Відповідно до обраного способу посилання і формується список використаних 
джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог щодо оформлення 
літератури. 

Якщо зноски зроблені в порядку використання – список використаних джерел 
формується в єдиному списку (нормативно-правові акти та літературні джерела разом). 

Якщо зноски зроблені в кінці сторінки – список використаних джерел 
формується двома списками: 

1) нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та міжнародні 
документи (за наявністю); 

2) підручники, посібники, спеціальна література (подається в алфавітному 
порядку). 

 

Основні вимоги до змісту реферату: 
 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і теоретичних даних, що 
їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 

– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних нормативно-правових 
матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і категорій з теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений матеріал і 
зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

Теми рефератів: 
 

1.Зобов’язання, що виникають на підставі договорів купівлі-продажу.  
2.Зобов’язальні відносини з договорів поставки. 
3. Зобов’язання з договорів безоплатної передачі майна у власність. 
4. Зобов’язання, що виникають на основі інших договорів з реалізації майна. 
5. Зобов’язання з передачі майна в користування. 
6.Передача майна у найм. 
7. Особливості найму жилого приміщення різних форм власності. 
8. Правове регулювання лізингу.  
9.Безоплатне користування майном. 
10.Зобов’язання з виконання робіт. 
11.Об’єкт зобов’язальних відносин з виконання робіт. 
12. Договори підряду.  
13.Договори на виконання науково-дослідних і технологічних 

14.Зобов’язання з надання послуг. 
15.Послуга як об’єкт зобов’язальних правовідносин. 
16. Правове регулювання транспортних послуг.  
17.Послуги в сфері страхової діяльності. 
18. Зобов’язання, що виникають з кредитно-розрахункових відносин.  
19.Договір зберігання. 
20. Зобов’язання в сфері надання юридичних послуг. Посередницькі послуги. 

 

VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою (“відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і правильності виконання 
завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-бальну шкалу 
Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях; 



– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й 
оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, 
логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три останні критерії 
стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього програмного 

матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати 
теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми 
заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння 
самостійно узагальнювати матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і по суті 

викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; правильно 
використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками з узагальнення й 
систематизації матеріалу що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, але не 

знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі формулювання; 
порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та має певні труднощі в 
узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини програмного 

матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити навчальний 
матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. 
Знання студентів під час поточного контролю на практичних (семінарських) 

заняттях оцінюються таким чином: 
– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу рекомендованої 
літератури та нормативно-правових актів – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за відповідь на 
занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати пропущене заняття в усній формі на 
кафедрі та виконати в зошиті для практичних занять, за наявності, письмові завдання. 

 

Шкала оцінювання успішності студентів  
за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 
82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 
68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 

незадовільно (з 
можливістю повторного 

складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 

35 - 59 

 

 

VII. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ 

ПИТАНЬ НА ЗАЛІК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО" 

 



1. Поняття, ознаки та види цивільних зобов'язань. 
2. Виконання цивільних зобов'язань. 
3. Припинення цивільних зобов'язань. 
4. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов'язання. 
5. Цивільно – правовий договір: поняття, ознаки та види. 
6. Укладення цивільного договору. Загальна характеристика оферти та акцепту. 
7. Загальна характеристика цивільної (майнової) відповідальності. 
8. Умови цивільної відповідальності. 
9. Види цивільної відповідальності. 
10. Поняття, система та підстави виникнення цивільно-правового зобов'язання. 
11. Поняття та принципи виконання зобов'язання в цивільному праві. 
12.  Припинення зобов'язання. 
13. Способи забезпечення виконання зобов'язання у цивільному праві.  
14. Іпотечні відносини в Україні. Договір іпотеки в цивільному праві.  
15. Поняття, умови та види відповідальності в цивільному праві.  
16. Цивільно - правовий договір як підстава виникнення цивільних прав та обов'язків. 
17. Публічний договір в цивільному праві. 
18. Поняття та види договору купівлі - продажу в цивільному праві.  
19. Договір купівлі - продажу майна в процесі приватизації.  
20. Договір купівлі - продажу в роздрібній торгівлі.  
21. Особливість купівлі - продажу підприємства як цілісного майнового комплексу. 
22. Договір міни в цивільному праві.  
23. Поняття, ознаки та види договору поставки.  
24. Договір даруваня в цивільному праві.  
25. Договір ренти. 
26. Загальна характеристика договору довічного утримання ( догляду ).  
27. Питання правового регулювання лізингу в цивільному праві. Договір лізингу.  
28. Поняття та види договору майнового найму ( оренди ) в цивільному праві. 
29.  Особливості договору найму ( оренди ) земельної ділянки.  
30. Договір найму житла. 
31. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди. 
32. Договір позички.  
33. Загальні положення про підряд в цивільному праві. Будівельний підряд. 
34. Договір перевезення ( пасажирів, вантажу ). 
35. Договір зберігання в цивільному праві.  
36. Спеціальні види зберігання. 
37. Договір страхування майна. 
38. Особливості договору особистого страхування в цивільному праві. 
39. Страхування відповідальності. Договір обов'язкового страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспортного засобу.  
40. Договір комісії в цивільному праві.  
41. Договір доручення.  
42. Договір позики. 
43. Кредитні відносини в Україні. Поняття та зміст кредитного договору.  
44. Загальні положення про розрахунки в Україні.  
45. Зобов'язання, що виникають із розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. Договір комерційної концесії. 
46.  Авторські договори в цивільному праві.  
47. Договір про використання промислової власності. 
48. Недоговірні відносини в україні. 
49. Загальні правила відшкодування шкоди 

50. Відшкодування моральної шкоди 
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