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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення про зобов’язання 

 

Тема 1. Загальнотеоретичні положення про зобов’язання 

Доктринальні підходи до визначення поняття «зобов’язання». 

Співвідношення понять «зобов’язання» та «зобов’язальне правовідношення».  

Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин.  

Доктринальні підходи до класифікації цивільно-правових зобов’язань.  

Суб’єкти зобов’язань. Загальнотеоретична характеристика зобов’язань із 

множинністю осіб. Зобов’язання за участю третіх осіб. Заміна сторін у 

зобов’язанні.  

Загальнотеоретичні положення щодо підстав припинення зобов’язань. 

 

Тема 2. Загальнотеоретичні положення щодо виконання зобов’язання 

Виконання зобов’язання та його підтвердження. Реалізація загальних 

принципів цивільного законодавства при виконанні зобов’язання.  

Належне виконання зобов’язання: умови, елементи, принципи. Загальні 

умови виконання зобов’язання. Елементи належного виконання зобов’язання: 

суб’єкти, предмет і спосіб, місце, строк (термін). Спеціальні (інституційні) 

принципи виконання зобов’язання. 

Динаміка зобов’язання на стадії його виконання. Поняття, зміст і стадії 

динаміки зобов’язання. 

Особливості виконання грошових зобов’язань. Особливості виконання 

альтернативних та факультативних зобов’язань. 

 

Тема 3. Забезпечення виконання зобов’язання 

 

Поняття та загальна характеристика способів забезпечення виконання 

зобов’язань. Основні функції способів забезпечення виконання зобов’язань 

 Спільні та відмінні риси способів забезпечення виконання зобов’язань.  

Відмежування інституту забезпечення виконання зобов’язання від 

суміжних правових інститутів.  

 



 Тема 4. Загальнотеоретична характеристика окремих способів 

забезпечення виконання зобов’язання. 

 

 Законодавчий перелік способів забезпечення виконання зобов’язання. 

Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Завдаток як спосіб 

забезпечення виконання зобов’язання. Порука як спосіб забезпечення 

виконання зобов’язання. Гарантія як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язання. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Порядок 

звернення стягнення на заставу. Притримання як спосіб забезпечення 

виконання зобов’язання.  

 Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання 

за кредитним договором 

 

 

Тема 5. Загальнотеоретичні положення щодо відповідальності за 

невиконання чи неналежне виконання зобов’язань 

Доктринальні підходи до розуміння поняття цивільно-правової 

відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. 

Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Дискусійні 

положення щодо складу цивільного правопорушення. Вина у цивільному праві. 

Обставини, які звільняють від цивільно-правової відповідальності.  

 

 

Змістовий модуль 2. Окремі види цивільно-правових зобов’язань 

 

Тема 6. Загальнотеоретичні та методологічні підходи до розуміння 

категорії договору у правовій доктрині 

Історико-правові та гносеологічні передумови до формування поняття 

«договір» у праві та законодавстві. Підходи до розуміння договору. Договір як 

юридичний факт. Договір як правовідношення. Договір як нормативний 

документ. Договір як форма реалізації цивільної правосуб’єктності учасників 

цивільних правовідносин.  

Принципи та механізм договірного регулювання цивільних 

правовідносин. 

 

Тема 7. Проблеми систематизації договорів у сучасному цивільному 

праві 

Доктринальні питання систематизації договорів. 

Типи договорів та їх цивільно-правова характеристика. Публічний 

договір. Договір приєднання. Договір на користь третіх осіб. Попередній 

договір. Непоіменовані договори. Змішані договори. Споживчий договір. 

Зовнішньоекономічний договір. 

 



Тема 8. Стадії цивільно-правового договору 

Загальнотеоретична характеристика укладення договору. Особливості 

укладення цивільно-правового договору на торгах. Переддоговірні 

правовідносини. Форма договору. 

Умови чинності цивільно-правового договору. Визнання договору 

недійсним та правові наслідки недійсності договору. Неукладений договір.  

Договірні умови. Теоретичні концепції щодо істотних умов договору. 

Доктринальні підходи до розуміння предмету договору. Тлумачення договору. 

Зміна та розірвання договору. Наслідки зміни і розірвання договору. 

Розірвання і зміна договору за згодою сторін. Відмова від договору. Розірвання і 

зміна договору за вимогою однієї зі сторін у судовому порядку. Розірвання і зміна 

договору в зв'язку з істотною зміною обставин. 

 

Тема 9. Поняття, види і функції позадоговірних зобов'язань 

Загальнотеоретична характеристика позадоговірних зобов’язань. 

Класифікація позадоговірних зобов'язань. Функції позадоговірних зобов'язань. 

Позадоговірні зобов'язання як охоронні зобов'язання. Інші функції 

позадоговірних зобов'язань. 

 

Тема 10. Зобов'язання з односторонніх правочинів і з дій у чужому 

інтересі 

Загальнотеоретична характеристика зобов'язань з односторонніх правочинів.  

Доктринальні підходи до поняття зобов’язань із дій у чужому інтересі. Умови 

виникнення зобов'язань з дій у чужому інтересі. Укладення угоди в чужому 

інтересі без доручення. Безпідставне збагачення внаслідок дії в чужому інтересі. 

 

Тема 11. Зобов'язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди 

Поняття і юридична природа зобов'язань, що виникають унаслідок 

заподіяння шкоди (деліктних зобов'язань). Співвідношення понять «деліктне 

зобов'язання» і «деліктна відповідальність». 

Підстави й умови виникнення деліктних зобов'язань. Принцип 

генерального делікту. Суб'єкти й об'єкт зобов'язання, що виникає внаслідок 

заподіяння шкоди. Регресна вимога при відшкодуванні шкоди.  

Зміст зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди. Принцип 

повного відшкодування. Врахування вини потерпілого і майнового становища 

особи, що спричинила шкоду. Поняття моральної шкоди та випадки її компенсації. 

 

Тема 12. Кондикційні зобов’язання  

Загальнотеоретична характеристика зобов'язання, що виникає внаслідок 

безпідставного збагачення (кондикційного зобов'язання). Зміст зобов'язання з 

безпідставного збагачення. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню. 



Субсидіарне застосування зобов'язань з безпідставного збагачення. 

Співвідношення кондикційного позову з договірним, віндикаційним і 

деліктним позовами. 


