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Вступ 

 
Програма спецкурсу та плани практичних занять підготовлені з метою 

упорядкування методологічних засад вивчення спецкурсу ―Заставне право‖ – 

охоплює всі основні питання властиві цьому інституту. Структурно програма 

спецкурсу складається з програми спецкурсу, тем практичних занять із 

змодельованими казусами, переліку джерел, наукової літератури і контрольних 

питань. 

Програма спецкурсу та плани практичних занять призначені для студентів 

денної форми навчання, а також для практичних працівників, які самостійно 

оволодівають знаннями в галузі залучення та використання міжнародної технічної 

допомоги  або займаються відносинами цивілістичного та міжнародно правового 

характеру. 
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ПРИМІРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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1. 
Загальні положення заставного 

права 

8 4 4   Цивільне право, 

міжнародне 

приватне право 

2. Застава як спосіб забезпечення 

зобов’язання 

 

4 2  2   Цивільне право 

3. 

Договір застави 

4 2 2    Цивільне право,  

міжнародне 

приватне право 

4. 
Характеристика видів застави 

 

8 4 4   Цивільне право, 

міжнародне 

приватне право  

5. 
Іпотека 

8 4 4   Цивільне право 

 

6. Задоволення майнових вимог 

заставодержателя 

4 2 2   Цивільне право,  

міжнародне 

приватне право 

 Модульний контроль 2      

 Іспит   на заліковій сесії 
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Програма спецкурсу  

“Заставне право” 
 

ТЕМА 1. Загальні положення заставного права 

 

Історія виникнення та розвитку заставного права. Поняття заставного права. 

Суб’єкти заставного права. Правова природа застави. Застава в цивільному 

обороті, її місце та роль. Зміст заставних зобов’язань. Поняття, види та загальна 

характеристика джерела заставного права.  

 

ТЕМА 2. Застава як спосіб забезпечення зобов’язання 

 

Поняття та характеристика предмету застави. Заміна предмета застави. 

Страхування предмета застави. Речі як об’єкт застави. Аналіз трансформації в 

рамках історії права категорії «нерухоме майно». Виникнення заставних 

правовідносин на підставі договору, закону або рішення суду. 

 

ТЕМА 3. Договір застави 

 

Поняття договору застави. Сторони та зміст договору застави. Форма 

договору застави. Реєстрація застави. Порядок та особливості укладення договору 

застави. Момент виникнення права застави. Припинення та розірвання договору 

застави. 

 

ТЕМА 4. Характеристика видів застави 

 

Заклад як застава рухомого майна. Обов’язки та права заставодержателя при 

закладі. Відповідальність заставодержателя за втрату, недостачу або 

пошкодження предмета застави при закладі. Застава цінних паперів. Порядок 

укладення договору застави цінних паперів. Види цінних паперів на предмет 
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визначення їх об’єктом застави. Застава майнових прав. Обов’язки заставодавця 

та права заставодержателя при заставі майнових прав. 

 

ТЕМА 5. Іпотека як інститут цивільного права 

 

Історія виникнення та розвитку іпотеки. Поняття іпотеки. Особливості 

іпотеки землі. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу. Іпотека 

об’єктів незавершеного будівництва. 

 

ТЕМА 6. Задоволення майнових вимог заставодержателя 

 

Звернення стягнення на заставлене майно. Проблеми задоволення майнових 

вимог заставодержателя. Особливості звернення стягнення на майнові комплекси 

окремих видів суб’єктів господарювання. 
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План практичних занять 

Тема 1. Загальні положення заставного права 

План. 

1. Поняття та предмет заставного права України. 

2. Застава в цивільному обороті, її місце та роль.  

3. Зміст заставних зобов’язань.  

Завдання 1. 

Проаналізуйте співвідношення понять 

a. обтяження і застава; 

b. застава і податкова застава; 

c. поручитель і майновий поручитель; 

d. гарантія і порука; 

e. аванс і завдаток; 

f. відступне та штраф. 

Завдання 2. 

Які з перелічених прав можуть бути предметом застави 

g. право на використання винаходу; 

h. право на ім’я; 

i. право на аліменти; 

j. право на відшкодування майнової шкоди; 

k. право на відшкодування шкоди, завданої здоров’ю; 

l. право на отримання послуг за договором; 

m. емфітевзис; 

n. суперфіцій. 

 

Завдання 3.  

Проаналізуйте  роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-

5/602 від 24.12.1999 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, 

пов’язаних із застосуванням Закону України «Про заставу»// Юридичний 

вісник України. – 2002. - № 5. 

 

ТЕМА 2. Застава як спосіб забезпечення зобов’язання 

План 

1. Поняття та характеристика предмету застави.  

2. Страхування предмета застави.  

3. Речі як об’єкт застави. Аналіз трансформації в рамках історії права 

категорії «нерухоме майно».  
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4. Виникнення заставних правовідносин на підставі договору, закону або 

рішення суду. 

 

Завдання 1. 
Випишіть із законодавства випадки, коли застава може виникати на 

підставі закону. 

 

Задача 1. 

ВАТ «Вісник» та банк уклали 15.03.2004 року кредитний договір та 

договір застави – обидва строком на рік. Оскільки станом на 16.03.2005 року 

кредит не був повернений, банк звернувся до ВАТ «Вісник» з позовом про 

стягнення боргу, відсотків, пені шляхом звернення на заставлене майно.  

ВАТ «Вісник» заперечувало проти звернення стягнення на предмет 

застави, оскільки договір застави припинився. 

Вирішіть спір. 

 

ТЕМА 3. Договір застави 

План. 

1. Поняття договору застави. Сторони та зміст договору застави.  

2. Реєстрація застави.  

3. Порядок та особливості укладення договору застави. 

4. Момент виникнення права застави.  

5. Припинення та розірвання договору застави. 

Завдання 1. Складіть проект договору застави. 

 

Задача 1.  

Кириленко позичив в Остапова гроші під заставу власного жилого 

будинку строком на три роки. Однак, через рік, коли Кириленко повернув 

лише третину суми, сталася повінь і фундамент будинку Кириленка був 

значно пошкоджений. 

Дізнавшись про це, Остапов звернувся з позовом до Кириленка про 

дострокове повернення суми позики. 

Чи правомірні вимоги Остапова? 

 

Задача 2.  

АТ не виконало вчасно свого зобов’язання перед банком щодо 

повернення коштів за кредитним договором. Наступного місяця банк 

надіслав АТ повідомлення про притримання коштів АТ, які перебували на 

поточному рахунку АТ у цьому ж банку. 

Чи правомірні дії банку? 
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ТЕМА 4. Характеристика видів застави 

План. 

1. Заклад як застава рухомого майна.  

2. Застава цінних паперів. Порядок укладення договору застави цінних 

паперів. Види цінних паперів на предмет визначення їх об’єктом застави.  

3. Застава майнових прав.  

 

Задача 1.  

Банк уклав з АТ «Помор» кредитний договір, за яким суму кредиту АТ 

повинно було отримувати рівними частинами щомісяця. Однак, на момент 

першої видачі банку стало відомо, що проти голови правління АТ порушена 

кримінальна справа зі звинуваченням у шахрайстві з фінансовими ресурсами. 

Банк відмовився від виконання своїх зобов’язань. 

Чи правомірні дії банку? 

 

Задача 2.  

Дмитрова позичила у брата 20000 гривень, які їй бракувало для придбання 

квартири. Через кілька місяців Дмитрова померла і брат за заповітом успадкував її 

квартиру. Повнолітня донька Дмитрової успадкувала усе інше майно матері. 

Чи припинилось боргове зобов’язання Дмитрової? 

Чи може брат Дмитрової вимагати повернення боргу чи його частини у  її 

доньки?   

 

ТЕМА 5. Іпотека як інститут цивільного права 

План. 

1. Історія виникнення та розвитку іпотеки.  

2. Особливості іпотеки землі.  

3. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу.  

4. Іпотека об’єктів незавершеного будівництва. 

 

Завдання 1. Складіть проект договору іпотеки. 

Завдання 2. Наведіть приклади судової практики іпотеки підприємства як 

єдиного майнового комплексу. 

 

ТЕМА 6. Задоволення майнових вимог заставодержателя 
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План. 

1. Звернення стягнення на заставлене майно.  

2. Проблеми задоволення майнових вимог заставодержателя.  

3. Особливості звернення стягнення на майнові комплекси окремих видів 

суб’єктів господарювання. 

 

Завдання 1. Проаналізуйте  Оглядовий лист Вищого Господарського 

суду України № 01-8/637 від 30.05.2001 року «Про практику вирішення 

окремих спорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань» 

 

 

Задача 1.  

ТзОВ «Яблуко» уклало договір про надання послуг із ПП «Гамір» під 

заставу товарів в обороті, які належали ТзОВ «Явір». Через півтора року 

після спливу строку виконання зобов’язання, яке не було виконано належним 

чином, ТзОВ «Яблуко» звернулось до нотаріуса про вчинення виконавчого 

напису для звернення стягнення суми сплачених за послуги коштів на 

заставлене майно. Однак, нотаріус відмовив у вчиненні таких дій, оскільки 

вважав, що ТзОВ «Явір» у даних правовідносинах є поручителем і його 

зобов’язання припинились через шість місяців з моменту настання виконання 

основного зобов’язання. 

Чи правомірна відмова нотаріуса? 

 

Задача 2. 

Кузьміна звернулася у грудні 2004 року з позовом до Денисової про 

стягнення 300 гривень. В позовній заяві вона вказала, що Денисова у вересні 

2003 року придбала у неї пальто вартістю 600 гривень, заплативши їй лише 

300 , а на решту – видала боргову розписку, за якою зобов’язувалася 

сплатити борг не пізніше 31 січня 2004 року, однак, гроші не повернула. 

В суді Денисова пояснила, що у жовтні 2001 року після смерті матері 

виявила серед її документів боргову розписку, видану матері Кузьміною на 

суму 300 гривень, а тому вважає, що не повинна нічого їй повертати. 

Вирішіть спір. 
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Теми рефератів зі с /к “Заставне право” 

 

1. Застава як спосіб забезпечення майнових прав. 

2. Місце та роль застави в цивільному обороті. 

3. Іпотека як інститут цивільного права України. 

4. Джерела правового регулювання застави. 

5. Правова природа іпотеки єдиного майнового комплексу підприємства. 

6. Підстави виникнення заставних правовідносин. 

7. Заставна як новий вид цінного паперу. 

8. Історія виникнення та розвитку застави. 

9. Застава цінних паперів. 

10. Правова природа застави майнових прав. 

11. Поняття застави майнових прав за законодавством України. 

12. Предмет та зміст договору застави майнових прав. 

13. Форма та сторони договору застави майнових прав. 

14. Особливості припинення заставних правовідносин. 

15. Правове регулювання застави корпоративних прав. 

16. Застава майнових прав, що виникають з договору оренди. 

17. Договір застави. 

18. Характеристика підприємства як єдиного майнового комплексу в 

іпотечному правовідношенні. 

19. Проблеми задоволення майнових прав. 

20. Заклад як застава рухомого майна. 

21. Застава товарів в обороті або у переробці. 

22. Особливості іпотеки землі. 

23. Іпотека об’єктів незавершеного будівництва. 

24. Страхування предмета застави. 
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