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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

із навчальної дисципліни «Вчення про зобов’язання» 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти  

за освітньо-науковою програмою «Право» спеціальності 081 «Право» 

 

1. Реалізація загальних принципів цивільного законодавства при виконанні 

зобов’язання. 

2. Елементи належного виконання зобов’язання: суб’єкти, предмет і спосіб, 

місце, строк (термін).  

3. Спеціальні (інституційні) принципи виконання зобов’язання.  

4. Поняття, зміст і стадії динаміки зобов’язання.  

5. Особливості виконання грошових зобов’язань.  

6. Особливості виконання альтернативних та факультативних зобов’язань.  

7. Загальнотеоретичні підходи щодо розуміння сутності способів забезпечення 

виконання зобов’язання.  

8. Функції та ознаки способів забезпечення виконання зобов’язання.  

9. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.  

10. Проблемні питання правового регулювання застави. 

11. Доктринальні підходи до виникнення, змісту та підстав припинення поруки. 

12. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

13. Проблемні питання правового регулювання гарантії. 

14. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. 

15. Історико-правові та гносеологічні передумови до формування поняття 

«договір» у праві та законодавстві.  

16. Договір як юридичний факт.  

17. Договір як правовідношення.  

18. Договір як нормативний документ.  



19. Договір як форма реалізації цивільної правосуб’єктності учасників 

цивільних правовідносин.  

20. Принципи та механізм договірного регулювання цивільних правовідносин. 

21. Доктринальні питання систематизації договорів.  

22. Публічний договір.  

23. Договір приєднання.  

24. Договір на користь третіх осіб.  

25. Попередній договір.  

26. Непоіменовані договори.  

27. Змішані договори.  

28. Споживчий договір.  

29. Зовнішньоекономічний договір. 

30. Загальнотеоретична характеристика укладення договору.  

31. Особливості укладення цивільно-правового договору на торгах.  

32. Доктринальні підходи щодо переддоговірних правовідносин та 

переддоговірної відповідальності.  

33. Умови чинності цивільно-правового договору.  

34. Визнання договору недійсним та правові наслідки недійсності договору.  

35. Теоретичні концепції щодо істотних умов договору.  

36. Загальнотеоретична характеристика позадоговірних зобов’язань.  

37. Класифікація позадоговірних зобов’язань.  

38. Функції позадоговірних зобов’язань. Загальнотеоретична характеристика 

зобов'язань з односторонніх правочинів.  

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

40. Умови виникнення зобов'язань з дій у чужому інтересі.  

41. Укладення вчинення правочинів в чужому інтересі без доручення.  

42. Безпідставне збагачення внаслідок дії в чужому інтересі. 

43. Поняття і юридична природа зобов'язань, що виникають унаслідок 

заподіяння шкоди (деліктних зобов'язань).  

44. Підстави й умови виникнення деліктних зобов'язань.  



45. Суб'єкти й об'єкт зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди.  

46. Регресна вимога при відшкодуванні шкоди.  

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

48. Принцип повного відшкодування шкоди.  

49. Поняття моральної шкоди та випадки її компенсації. 

 


