
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

(протокол № 6 від 28 січня 2022 р.) 

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

«Захист цивільних прав та інтересів» 

для магістрантів денної форм навчання на 2021 – 2022 н. р. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо захисту суб’єктивних 

цивільних прав та інтересів 

 

Тема 1. Теоретичні підходи до визначення сутності захисту 

суб’єктивних цивільних прав 
Правовий захист як одна з гарантій прав і свобод учасників цивільних 

правовідносин. Теоретичні концепції щодо визначення поняття «право на 

захист». Підстави для захисту цивільного права. 

Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту цивільних прав та 

інтересів.  

Доктринальні підходи до поняття «способи захисту цивільних прав та 

інтересів». Класифікація способів захисту цивільних прав та інтересів. Суб'єкти 

захисту. Засоби матеріально-правового та процесуально-правового характеру.  

Доктринальні підходи до поняття «охоронюваний законом інтерес». 

Співвідношення поняття «захист цивільних прав та інтересів» з такими 

категоріями як «охорона цивільних прав», «цивільно-правова 

відповідальність», «цивільно-правова санкція». 

 

Тема 2. Захист цивільних прав та інтересів у судовому порядку 
Поняття та кваліфікація матеріально-правових способів захисту цивільних 

прав та інтересів судом. Основні правила вибору способів захисту цивільних 

прав та інтересів. Об’єднання позовів та конкуренція позовів.  

Визнання права: необхідність застосування та самостійність способу. 

Визнання права як передумова застосування інших способів. 

Визнання правочину недійсним. Загальні вимоги дійсності правочинів. 

Припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення. Застосування як 

самостійного способу та в сукупності з іншими. 

Примусове виконання обов'язку в натурі - реальне виконання. Принцип 

реального та належного виконання. 

Шляхи зміни правовідношення. Застосування припинення правовідношення 

як способу захисту цивільних прав.  

Відшкодування збитків. Поняття збитків. Обсяг відшкодування збитків. 

«Збитки» та «шкода». 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Поняття моральної шкоди. 

Підстави для відшкодування. Розмір та форми відшкодування. Вибір способу. 

Критерії визначення виплат. Доведення наявності моральної шкоди. 

Визнання незаконними рішення, дії чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади АРК. або органу місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб. Предмет судового оскарження. 



Кондикційне зобов’язання як універсальний спосіб захисту цивільних 

прав.  

Підстави для відмови у захисті цивільних прав та інтересів у судовому 

порядку. 

 

Тема 3. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному 

порядку 
Способи адміністративного порядку захисту цивільних прав. Принцип 

«Дозволено все, що приписує закон». Скарга як основний засіб захисту в 

адміністративному порядку. 

Повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, територіальних громад, посадових осіб у здійсненні захисту 

цивільних прав. 

Право особи на звернення за захистом цивільних прав до підприємств, 

установ та громадських організацій. Участь профспілкових організацій у 

захисті. 

Роль міжнародних інституцій у здійсненні захисту цивільних прав та 

інтересів особою. 

 

Тема 4. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом 
Завдання нотаріату. Обов'язки нотаріуса. Нотаріальні дії, що вчиняє 

нотаріус з метою захисту цивільних прав та інтересів особи. 

Виконавчий напис як один із способів захисту нотаріусом. Порядок 

вчинення виконавчих написів. Стягнення за виконавчим написом. 

Охорона спадкового майна. Поняття. Підстави. Опис майна. Припинення 

охорони спадкового майна. 

Захист майна особи, визнаної безвісно відсутньою. 

Посвідчення фактів: перебування особи в певному місці; тотожності особи 

з фотокарткою, часу пред'явлення документа, факту, що громадянин є живим. 

Заборона відчуження майна. Вчинення морських протестів. Прийняття 

документів на зберігання. Посвідчення права власності. Видача свідоцтва про 

право власності на частку в спільному майні подружжя. 

Захист цивільних прав іншими особами у зв'язку із здійсненням ними 

нотаріальних дій. 

 

Тема 5. Самозахист цивільних прав та інтересів  
Поняття права учасників цивільних правовідносин на самозахист. Загальні 

критерії правомірності здійснення права на самозахист цивільних прав та 

інтересів. Форми самозахисту. Способи самозахисту. 

Поняття необхідної оборони та її ознаки. Перевищення меж необхідної 

оборони. Відповідність захисту посяганню. Значення інституту необхідної 

оборони. 

Крайня необхідність: поняття, ознаки. Вирішення судом питання про 

суб'єкта відшкодування завданої шкоди при крайній необхідності. 

Подібність і відмінні риси необхідної оборони і крайньої необхідності. 

Притримання як спосіб самозахисту. 



Міри оперативного впливу.  

 

Тема 6. Здійснення захисту цивільних прав через представника 

Поняття та значення представництва. Відносини представництва. Суб'єкти 

відносин представництва: особа, яку представляють, представник і третя особа. 

Повноваження представника. Підстави виникнення представництва. Види 

представництва. Представництво без повноважень або з їх перевищенням. 

 

Тема 7. Поняття і значення строків (термінів) для захисту порушених 

прав та інтересів 
Роль і місце строків у здійсненні особами права на захист цивільних прав та 

інтересів. Поняття і значення строків. Класифікація строків: за підставами 

встановлення; за розподілом прав та обов'язків сторін; за ступенем 

самостійності. Способи визначення строків. Гарантійні строки. Претензійні 

строки. 

Позовна давність: поняття, види. Перебіг позовної давності. Початок та 

закінчення строку позовної давності. Зупинення та переривання. Застосування 

строків позовної давності. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості захисту окремих суб’єктивних 

цивільних прав та інтересів.  

 

Тема 8. Особливості захисту права власності 
Специфіка та переваги цивільно-правового захисту права власності. 

Правовий захист та правова охорона. 

Основні способи захисту права власності. Суб'єкти захисту. Класифікація 

засобів захисту права власності. Загальні і спеціальні способи. Речово-правові 

та зобов'язально-правові засоби захисту. 

Витребування майна з чужого незаконного володіння. Предмет 

віндикаційного позову. Суб'єкти захисту: позивач, титульний володілець, 

відповідач. Підстави віндикаційного позову. Умови задоволення позову судом. 

Законне та незаконне володіння. Добросовісність та недобросовісність набувача. 

Особливий порядок віндикації щодо грошей та цінних паперів. 

Негаторний позов: поняття, ознаки, предмет. Підстави подання позову. 

Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту). 

Правова природа позову. Позивачі та відповідачі за позовом. 

Позов про визнання права власності як допоміжний речово-правовий спосіб 

захисту: правова природа, суб'єкти, підстави застосування. 

Зобов'язально-правові способи захисту. Шляхи захисту прав та інтересів 

особи у договірних зобов'язаннях. Основні способи відшкодування шкоди, 

заподіяної майну особи. Кондикційний позов як спосіб захисту права власності.  

Характеристика інших способів захисту права власності. 

Захист права власності за позовами про визнання правочинів недійсними. 

Двостороння реституція та інші правові наслідки. 



Захист права спільної власності. Захист інтересів власників у надзвичайних 

ситуаціях. Захист права власності осіб, визнаних безвісно відсутніми або 

оголошених померлими. 

 

Тема 9. Особливості захисту майнових та немайнових прав 

інтелектуальної власності 
Захист та охорона авторського та суміжних прав. Способи захисту 

авторського та суміжних прав. Юрисдикційна форма захисту авторського і 

суміжних прав. Адміністративний порядок захисту. Самозахист авторського та 

суміжних прав. Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність за 

порушення авторського і суміжних прав. 

Особливості захисту прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок. Цивільно-правові способи захисту прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. Судовий захист прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. Адміністративний порядок захисту прав на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок. 

Цивільно-правові способи захисту прав на комерційне найменування. 

Цивільно-правові способи захисту прав на торгівельну марку. Порушення прав 

володільця торгової марки. Позови про: «розмивання» торгової марки, 

припинення незаконного її використання, відшкодування збитків. 

Адміністративний порядок захисту прав та торгівельну марку. 

Захист прав володільців комерційної таємниці. Судовий, адміністративний 

та самозахист прав володільців комерційної таємниці.  

 

Тема 10. Особливості захисту особистих немайнових прав 
Поняття та зміст права на захист особистих немайнових прав. Застосування 

загальних цивільно-правових способів захисту. 

Спеціальні способи захисту. Поновлення порушеного права: сутність, 

умови застосування. Право на відповідь та на спростування недостовірної 

інформації: поняття, відмінність, підстави для виникнення. Умови виникнення 

права на відповідь та на спростування. Особи, які мають право на пред'явлення 

позову про спростування відомостей. Відповідачі у справі. Спосіб 

спростування. Право на відшкодування майнової і моральної шкоди. 

Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові 

права. Відмінність заборони від спростування. Підвиди заборони. 

Відшкодування шкоди. 

 

Тема 11. Особливості захисту суб’єктивних спадкових прав 

Поняття захисту права на спадкування. Захист прав спадкоємців при 

здійсненні охорони та управління спадковим майном. Визнання заповіту 

недійсним у системі способів захисту спадкових прав. Особливості захисту 

права на обов’язкову частку спадщини.  
 

 


