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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

ДО ЗДАЧІ ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» 

для студентів магістратури першого курсу денної та заочної форми навчання 

спеціалізації «ПРИВАТНЕ ПРАВО» 

 

1. Поняття, предмет, метод зобов’язального права України. 

2. Основні тенденції розвитку сучасного зобов’язального права. 

3. Поняття і система зобов’язань в цивільному праві України. 

4. Загальні положення про недоговірні зобов’язання в цивільному праві України. 

5. Передумови формування інституту позадоговірних зобов’язань в цивільному праві 

України.Історичний розвиток положень про недоговірні зобов’язання у цивільному праві: 

римське приватне право, дореволюційний період, радянське право, сучасне право. 

6. Поняття, склад, підстави виникнення  та припинення недоговірних зобов’язань. Їх 

загальні та спеціальні ознаки. 

7. Види недоговірних зобов’язань. 

8. Розмежування договірних та недоговірних зобов’язань. 

9. Функції недоговірних зобов’язань.  

10. Особливості застосування принципів добросовісності, розумності, справедливості у 

позадоговірних зобов’язаннях. 

11. Поняття та особливості цивільно-правових зобов’язань, що виникають із 

односторонніх правомірних дій.  

12. Правова характеристика публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. 

13. Співвідношення норм про зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без 

оголошення конкурсу та публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. 

14. Поняття та ознаки конкурсу, види конкурсу, істотні умови конкурсу. 

15. Правова характеристика зміни умов конкурсу, відмова від проведення конкурсу, 

закінчення конкурсу. 

16. Права та обов’язки суб’єктів конкурсного правовідношення.Правовий статус 

переможця конкурсу. 

17. Захист інтересів учасників конкурсу. 

18. Теоретико-історичний аспект становлення зобов’язання в майновому інтересі іншої 

особи без її доручення.  

19. Поняття зобов’язання вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 

та суб’єктний склад. 

20. Умови виникнення зобов’язання з ведення чужих справ без доручення. 

21. Права та обов’язки сторін при вчиненні дій в майновому інтересі іншої особи без її 

доручення. 

22. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

23. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням нею дій в 

майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

24. Спільні та відмінні риси зобов’язання із вчинення дій в чужому майновому інтересі 

та зобов’язань із безпідставного збагачення та зобов’язань, що виникають внаслідок рятування 

здоров’я, життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.  

25. Поняття та елементи зобов’язань, що виникають внаслідок рятування здоров’я та 

життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 

26. Умови виникнення зобов’язань з рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 

фізичної або юридичної особи. 



27. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної в результаті рятування здоров’я та 

життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 

28. Правова характеристика зобов’язань, що виникають зі створення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

29. Неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної 

особи: правові наслідки та особливості відшкодування заподіяної шкоди. 

30. Поняття зобов’язання з безпідставного збагачення та його ознаки. 

31. Теорії суб’єктивного ставлення контрагентів у зобов’язаннях з безпідставного 

збагачення.  

32. Загальна характеристика зобов’язання з безпідставного збагачення. 

33. Умови виникнення зобов’язання з безпідставного збагачення.  

34. Співвідношення вимог про повернення безпідставно набутого (збереженого) майна з 

іншими вимогами.  

35. Правові норми щодо повернення безпідставно набутого майна та особливості 

відшкодування доходів від нього. 

36. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню. 

37. Поняття позадоговірної (недоговірної) відповідальності.  

38. Теоретичні аспекти розвитку інституту недоговірної відповідальності. 

39. Співвідношення позадоговірної  та договірної відповідальності. 

40. Функції недоговірної відповідальності. 

41. Групи недоговірної відповідальності (відповідальність при вчиненні односторонніх 

дій; деліктна відповідальність). 

42. Поняття та елементи деліктного зобов’язання.  

43. Співвідношення генерального та спеціального деліктів.  

44. Нормативістська теорія протиправності. 

45. Об’єктивно-суб’єктивна теорія протиправності в деліктних правовідносинах. 

46. Ознаки деліктного зобов’язання. 

47. Підстави виникнення деліктних зобов’язань. 

48. Причинний зв’язок як умова відшкодування шкоди: теоретичні підходи. 

49. Вина як умова відшкодування заподіяної шкоди.  

50. Підстави звільнення від обов’язку відшкодування заподіяної шкоди. 

51. Види спеціальних випадків відшкодування шкоди. 

52. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності 

на певне майно. 

53. Особливості відшкодування шкоди завданої працівником юридичної особи або 

фізичною особою. 

54. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування. 

55. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури чи суду. 

56. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину. 

57. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. 

58. Умови звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків 

товарів, робіт (послуг). 

59. Проблеми відповідальності за шкоду, заподіяну недоліками товарів, неналежним 

виконанням робіт і наданням послуг. 

60. Особи, зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт 

(послуг).  

61. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг).  

62. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є 

рухомим майном. 



63. Особливості відшкодування моральної шкоди. 

64. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. 

65. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. 

66. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття повної 

цивільної дієздатності. 

67. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами та кількома 

неповнолітніми особами. 

68. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. 

69. Відшкодування шкоди, завданої обмежено дієздатною особою. 

70. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою. 

71. Поняття джерела підвищеної небезпеки: теоретичний аспект. 

72. Ознаки джерела підвищеної небезпеки. 

73. Види джерел підвищеної небезпеки. 

74. Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. 

75. Суб’єкти зобов’язання з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної 

небезпеки. 

76. Підстави звільнення володільця за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. 

77. Шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки. 

78. Особливості відшкодування ядерної шкоди.  

79. Відповідальність оператора за ядерну шкоду.  

80. Підстави звільнення від відповідальності за завдану ядерну шкоду. 

81. Правове регулювання відносин, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. 

82. Порядок визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого 

ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором. 

83. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням 

здоров’я малолітньої чи неповнолітньої особи. 

84. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 

85. Порядок відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю потерпілого. 

86. Шляхи правового вдосконалення інституту недоговірних зобов’язань. 

87. Особливості правового регулювання недоговірних зобов’язань в законодавстві 

Франції.  

88. Німецьке законодавство про деліктні зобов’язання.  

89. Швейцарське законодавство про зобов’язання, що виникають з недоговірних 

підстав.  

90. Особливості правового регулювання недоговірних зобов’язань в англо-

американському праві. 

 

 

 

 

 

 

Керівник курсу           _____________                        к.ю.н., викл. Гришко У. П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


