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Індивідуальні завдання  з навчальної дисципліни 

«НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ» 

для  магістрантів  2-го курсу денної форми навчання 

«Приватне право» 

Індивідуальне завдання – це вид позааудиторної самостійної роботи 

магістранта навчального, навчально-дослідного характеру, яке 

використовується у процесі вивчення програмного матеріалу навчальної 

дисципліни. Виконання індивідуальних завдань може проводитись за 

обраним студентом видом роботи: 

1.Підготовка реферату, обсягом не більше 12 сторінок з такими 

структурними елементами: план; короткий вступ; виклад основного змісту 

теми; висновки; список використаної літератури. 

1.Підготовка рефератів-доповідей за наступною тематикою: 

 Особливості історичного розвитку недоговірних зобов’язань в цивільному 

праві України. 

 Співвідношення договірних та недоговірних зобов’язань. 

 Генезис явища конкурс в цивільному законодавстві України.  

 Сучасні тенденції розвитку інституту публічної обіцянки винагороди: 

українська практика та міжнародний досвід.  

 Особливості формування та розвитку інституту вчинення дій в майнових 

інтересах іншої особи без доручення на прикладі окремих країн Європи 

(Німеччина, Франція, Швейцарія). 

 Конкуренція зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави із деліктними зобов’язаннями. 

 Конкуренція зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави із договірними зобов’язаннями та зобов’язаннями, що 

виникають із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 

доручення. 

 Конкуренція зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої 

правової підстави з віндикаційними вимогами. 

 Історія розвитку зобов’язань, що виникають зі створення небезпеки в науці 

цивільного права.  



 Формування концепції щодо захисту прав споживачів та її головні 

положення. 

 Співвідношення  між загальним (генеральним) деліктом та спеціальним 

деліктом в цивільному праві України. 

  Концепції поняття джерела підвищеної небезпеки в теорії цивільного права. 

 Проаналізуйте особливості правового регулювання джерела підвищеної 

небезпеки в іноземному законодавстві. 

 

2.Підібрати та проаналізувати судову практику 2018-2022 рр.   щодо 

наступних питань: 

 Вчинення  зобов’язання у майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

 Відшкодування  шкоди, завданої актами органів законодавчої та виконавчої 

влади. 

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

 Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на 

самозахист. 

 Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. 

 Відшкодування шкоди завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

3.Скласти бібліографічний опис наукових публікацій за поданими 

темами: 

 Збитки та заподіяна шкода як категорії цивільного права. 

  Захист прав та законних інтересів учасників конкурсу. 

 Односторонні правочини в механізмі правового регулювання. 

  Відшкодування  моральної шкоди в цивільному праві України.  

 Поняття та ознаки множинності осіб у цивільних зобов’язаннях. 

 Множинність осіб у деліктних зобов’язаннях за участю неповнолітніх осіб. 

 Множинність осіб у зобов’язаннях та схожі правові конструкції. 

 Поняття та ознаки ядерної шкоди. 

 Види джерел підвищеної небезпеки. 

 Підстави цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану внаслідок 

недоліків товарів, робіт, послуг. 

 Учасники правовідносин у сфері охорони прав споживачів. 

 Поняття та співвідношення засобів та способів захисту прав споживачів 

Важливо !!! Виконання  індивідуального завдання по конкретній тематиці 

здійснюється в часових рамках проведення семінарського заняття, на якому 

розглядаються ці питання. Готується в паперовому чи електронному 

варіанті, який надсилається на електронну адресу викладача: 

hryshko.u@ukr.net 

 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=EPsiJhMb9XiDmP8bJriwF2m


 


