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Консультації по курсу 

відбуваються 

Згідно графіку, який затверджується на початку семестру на засіданні 

кафедри цивільного права та процесу 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27659&preview=true  

Інформація про курс ―Проблеми зобов’язального права‖ є інститутом цивільного права 

України і за змістом представляє собою сукупність правових норм, 

які визначають правове становище сторін зобов’язального 

правовідношення, а також визначають умови виконання і підстави 

припинення зобов’язань. Норми зобов’язального права регулюють 

відносини майнового обороту, що виникають при переході 

матеріальних та інших благ від однієї особи до іншої. За допомогою 

норм зобов’язального права визначаються права та обов’язки сторін 

зобов’язання, а також регулюються питання виконання договірних та 

позадоговірних зобов’язань. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Проблеми зобов’язального права» є завершальною 

нормативною дисципліною з спеціальності 081 ―Право‖ для освітньої 

програми з підготовки доктора філософії, яка викладається в 3 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Проблеми 

зобов’язального права»  є засвоєння здобувачами теоретичних знань у 

сфері зобов'язально-правових відносин та вивчення правового 

регулювання зобов'язань із передачі майна, надання послуг, 

виконання робіт, зобов'язань із спільної діяльності, а також проблем 

правового регулювання деліктних та інших позадоговірних 

зобов'язань та зобов'язальних правовідносин у інвестиційній та 

зовнішньоекономічній діяльності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми 

зобов’язального права» є аналіз актів законодавства України в сфері 

зобов’язальних правовідносин, міжнародних договорів, актів вищих 

судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, 

вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до 

програми курсу. 
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Тривалість курсу 90  год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 42 годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант повинен:  

Знати: 

- концептуальні та методологічні підходи в галузі науково-

дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей; 

Вміти:  

- критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові правові ідеї; 

- розробляти та реалізовувати проєкти, використовуючи власні 

дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 



проблеми;  

- розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики в сфері зобов’язального права; 

- формулювати наукові задачі проблем зобов’язального права та 

розробляти стратегію їх розв’язання з можливістю інтеграції 

знань з різних наукових сфер та застосуванням системного 

підходу; 

- самостійно готувати проекти нормативно-правових актів з питань, 

які входять до предмета зобов’язального права, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини. 

Ключові слова Зобов’язання, договір, право власності, право користування, право 

розпорядження, майно, виконання робіт, надання послуг, спільна 

діяльність, інвестиції, виробнича кооперація, зовнішньоекономічна 

діяльність.  

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Правова природа зобов’язальних правовідносин. 

2. Проблеми виконання зобов’язань. 

3. Припинення зобов’язань. 

4. Зобов’язання в сфері передання майна у власність. 

5. Зобов’язання з передачі майна в користування. 

6. Зобов’язання з виконання робіт. 

7. Зобов’язання з договорів про надання послуг. 

8. Зобов’язання, що виникають на підставі спільної  діяльності. 

9. Зобов’язання у сфері інвестицій та виробничої кооперації. 

10. Зобов’язання в зовнішньоекономічній сфері 

11. Недоговірні зобов’язання. 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий або усний 

Пререквізити для всестороннього засвоєння спецкурсу «Проблеми зобов’язального 

права» необхідні знання таких дисциплін, як цивільне, господарське, 

міжнародне приватне право, та ін. В межах перелічених дисциплін 

вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи 

законодавства, джерела права, поняття правовідносин і підстав їх 

виникнення, майнові відносини господарюючих суб’єктів, особисті 

немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, 

система органів державного управління та форми і засоби їх впливу 

на інших суб`єктів права, основи правового режиму майна, 

формування відносин з іноземним елементом і т.д. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

лекції, практичні заняття, тьюторство (тьюторство полягає у 

формуванні пізнавальних ініціатив та інтересів аспіранта. Тьютор 

встановлює з аспірантами партнерські стосунки, забезпечуючи 

психологічну підтримку під час навчання організовує їх наукову 

діяльність).   

Необхідне обладнання  Вивчення курсу  не потребує використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 



Поточне тестування та самостійна робота 

Підсуковий 

контроль 

(іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т9 Т10 50 100 

5 5 5 7 7 7 7 2 3 

 

90-100 балів (А, відмінно) - виставляється здобувачу, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні 

нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної 

літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних 

суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 

даного курсу. 

81-89 балів (В, добре) - виставляється здобувачу, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (С, добре) - виставляється здобувачу, який дав повну і 

правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується 

на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-

правовий акт та судову практику, але не знав інформації, що 

міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у 

інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись 

не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів (D, задовільно) - виставляється здобувачу, який не дав 

вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка 

базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення 

матеріалу. 

51-60 балів (E, задовільно) - виставляється здобувачу, який не дав 

вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та 

не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (FX, незадовільно) - виставляється здобувачу, який виявив 

значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою 

завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з 

дисципліни. 

Письмові роботи: Очікується, що здобувачі виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи здобувачів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших аспірантів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Викладач та факультет сприятиме 

у наданні необхідної літератури, яку здобувачі не зможуть знайти 

самостійно. Здобувачі заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкової здачі. 



При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність здобувача під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до екзамену 1. Безоплатне користування майном (позичка). 

2. Безоплатне користування майном (позичка). 

3. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю особи. 

4. Відшкодування шкоди, завданої органами дізнання, досудового 

слідства, прокуратури і суду. 

5. Довіреність і договір доручення як підстава виникнення 

зобов’язань. 

6. Договір зберігання. 

7. Договір найму (оренди). 

8. Договір управління майном. 

9. Договори приєднання. 

10. Договори про розпорядження виключними майновими правами на 

об’єкти авторського права. 

11. Забезпечення виконання зобов’язань іпотекою. 

12. Завдаток як вид забезпечення зобов’язань. 

13. Зміст принципів належного виконання зобов’язань. 

14. Зобов’язання  з відшкодування шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки. 

15. Зобов’язання в житловій сфері. 

16. Зобов’язання в корпоративних відносинах. 

17. Зобов’язання в сфері страхової діяльності. 

18. Зобов’язання в сфері транспортних послуг. 

19. Зобов’язання з договорів про виконання робіт. 

20. Зобов’язання з поставки товарів і продукції. 

21. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди. 

22. Зобов’язання із заподіяння шкоди внаслідок недоліків робіт і 

послуг. 

23. Зобов’язання у сфері надання послуг. 

24. Зобов’язання у сфері фінансових послуг. 

25. Зобов’язання, що виникають з договорів про оплатну передачу 

майна у власність. 

26. Зобов’язання, що виникають з рятування майна, здоров’я та життя 

фізичної особи та майна юридичної особи. 

27. Зобов’язання, що виникають на підставі договорів купівлі-

продажу. 

28. Зобов'язання в сфері надання юридичних послуг. 

29. Неустойка та її види. 

30. Особливості зобов’язань в роздрібній торгівлі. 

31. Особливості найму житлового приміщення різних форм власності. 

32. Підстави виникнення зобов’язань. 

33. Попередній договір як підстава виникнення зобов’язання. 

34. Правові наслідки порушення зобов’язань. 

35. Припинення зобов’язань з ініціативи однієї із сторін. 

36. Проблеми забезпечення виконання зобов’язань. 

37. Просте товариство. 

38. Публічний договір. 



39. Спадковий договір. 

40. Система цивільно-правових зобов’язань. 

41. Характеристика договору підряду. 

42. Характеристика елементів деліктного правовідношення.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу  

«Проблеми зобов’язального права» 

2019–2020 навчального року 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

 

 

Література.*** Ресурси в інтернеті 

 

 

Завдання, 

год 

 

 

Термін 

виконання 

 Тема 1. Правова природа 

зобов’язальних 

правовідносин 

Поняття зобов’язального 

права і його місце в 

системі галузі цивільного 

права, його роль в умовах 

ринкової економіки. 

Поняття зобов’язального 

права в об’єктивному 

розумінні. Система 

зобов’язального права. 

Загальні та спеціальні 

норми зобов’язального 

права та їх 

співвідношення. 

Поняття зобов’язання, 

характеристика 

зобов’язальних 

правовідносин, підстави 

виникнення зобов’язань 

(договір, 

адміністративний акт, 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 

України. Вид. 2, змін. і доп. / За ред. В. М. Коссака. Київ: Істина, 

2008. 992 с.  

2. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за 

ред. проф. А. С. Довгерта. Київ: Український центр правничих 

студій, 2000. 336 с. 

3. Бервено С. М. Проблеми договірного права України:  

монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 392 с. 

4. Погрібний С. О. Механізм і принципи регулювання 

договірних відносин у цивільному праві України:  монографія. 

Київ: Правова єдність, 2009. 304 с. 

5. Суб’єкти цивільного права / за заг. ред. Я. М. Шевченко. 

Харків: Харків юридичний, 2009. 632 с.  

6. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Цивільні 

правовідносини:  монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса: 

Фенікс, 2011. 456 с.  

7. Харьковская цивилистическая школа: о договоре:  

монография / под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 

2017. 576 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

3години; 

2 години; 

4 години 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/


заподіяння шкоди 

(делікт), інші підстави 

виникнення зобов'язань), 

систематизація 

зобов’язань. Проблеми 

вдосконалення правового 

регулювання 

зобов’язальних 

правовідносин. 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Проблеми 

виконання зобов’язань. 

Принципи виконання 

зобов’язань, способи 

забезпечення виконання 

зобов’язань (Неустойка. 

Порука. Гарантія. 

Завдаток. Застава. 

Притримання. Довірча 

власність), їх 

класифікація. Способи 

забезпечення виконання 

зобов'язань, які 

безпосередньо не 

передбачені ЦК України. 

Сутність принципів 

належного та реального 

виконання, співпраці, 

економічності, 

стабільності, розумності, 

добросовісності, 

справедливості та їх 

дотримання. Термін 

виконання зобов'язання: 

Лекція; 

Практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань у 

цивільному праві:  монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 272 с. 

2. Харьковская цивилистическая школа: осуществление и 

защита права интеллектуальной собственности:  монография / под 

ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2018. 696 с. 

3. Луць В. В. До питання про сутність і зміст цивільно-

правового договору. Приватне право. 2013. № 1. 

4. Луць В. В. Строки і терміни у цивільному праві:  

монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 320 с. 

5. Бервено С. М. Проблеми договірного права України:  

монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 392 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

3 години;  

2 години; 4 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/


«розумність» розумного 

строку, момент виконання 

грошового зобов'язання. 

Пробіл у порядку 

зарахування виконаного 

при можливості 

виконання в рахунок 

кількох однорідних 

зобов'язань. Зміни правил 

виконання взаємних 

зобов'язань. Особливості 

виконання окремих видів 

зобов’язань. 

 

 

 

 

 

 

 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Припинення 

зобов’язань. 

Способи припинення 

зобов’язань, припинення 

зобов’язань з ініціативи 

однієї зі сторін в разі їх 

порушення. Розірвання та 

відмова від договору. 

Підстави припинення 

зобов'язань. Доля 

невиконаного за 

зобов'язанням, права 

кредитора на застосування 

цивільно-правових 

санкцій у зв'язку з 

невиконанням або 

неналежним виконанням 

зобов'язання боржником, а 

також додаткових 

зобов'язань. Угода про 

припинення договірного 

(позадоговірного) 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Таш’ян Р. І. Односторонні правочини у цивільному праві:  

монографія. Харків: Право, 2010. 200 с. 

2.Юркевич Ю. М. Припинення юридичних осіб з 

правонаступництвом:  монографія / наук. ред. В. М. Коссак. 

Хмельницький: Вид-во Цюпак, 2010. 224 с. 

3. Відповідальність у приватному праві: монографія / за заг. ред. 

І. А. Безклубого. Київ: Грамота, 2014. 416 с. 

4. Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності. 

Одеса: Астропринт, 2006. 386 с. 

5. Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди в цивільному 

законодавстві України (теортеричні аспекти): монорафія. Одеса: 

Юрид. література, 2008. 316 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

2 години;  

2 години; 

4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/


зобов'язання, наслідки 

укладення такої угоди. 

 

 

 

 

 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Зобов’язання в 

сфері передання майна у 

власність. 

Зобов’язання, що 

виникають на підставі 

договорів купівлі-

продажу. Зобов’язальні 

відносини з договорів 

поставки. Зобов’язання з 

договорів безоплатної 

передачі майна у 

власність. Зобов’язання, 

що виникають на основі 

інших договорів з 

реалізації майна. 

 

 

 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передачу майна у 

власність: цивільно-правові аспекти: Монографія. Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2009. 384с. 

2.Харьковская цивилистическая школа: право собственности:  

монография / под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: 

Право, 2012. 424 с. 

3.Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу 

України: практ. посібн. / Гуменюк В. І., Довгерт А. С., Дзера О. В. 

та ін. Київ: Ін Юре, 2008. 256 с. (На допомогу нотаріусу). 

4. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського 

кодексів України / під ред. Яреми А. Г., Ротаня В. Г. Київ: 

Реферат, 2005. 336 с. 

5.Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. 

Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2011. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України 

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству 

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua 

https://protocol.ua 

3години; 2 

години; 4 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 5. Зобов’язання з Лекція; 1.Калаур І.Р. Договірні зобов’язання з передання майна в 3години; 2 Протягом 

http://www.liga.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передачі майна в 

користування. 

Передача майна у найм. 

Особливості найму 

жилого приміщення 

різних форм власності. 

Правове регулювання 

лізингу. Безоплатне 

користування майном. 

 

 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

користування: проблеми теорії та практики: Монографія. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. 

2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар 

(пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій 

вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, 

фахівців). / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Право, 

2011. 592 с. 

3.Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 

ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2004. 692 с. 

4. Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу 

України: Практ. посібн. / Ярема А. Г., Гнатенко А. В., Григор’єва 

Л. І. та ін. Київ: Ін Юре, 2008. 272 с. (На допомогу судді). 

5. Цивільне право України: Академічний курс: підручник: У 2-х т. 

/ за заг. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2006. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

години; 4 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6. Зобов’язання з 

виконання робіт. 

Об’єкт 

зобов’язальних відносин з 

виконання робіт. 

Договори підряду. 

Лекція; 

самостійна 

робота 

 

 

 

1. Siliadin v. France. [Електронний  ресурс] // Режим доступу:  

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

3 години; 4 

години 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
https://protocol.ua/
http://www.rada.gov.ua/


Договори на виконання 

науково-дослідних і 

технологічних робіт. 

Зобов’язання в сфері 

проектних і пошукових 

робіт.  

 

 

 

 

 

 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 Тема 7. Зобов’язання з 

договорів про надання 

послуг. 

         Послуга як об’єкт 

зобов’язальних 

правовідносин. Правове 

регулювання 

транспортних послуг. 

Послуги в сфері страхової 

діяльності. Зобов’язання, 

що виникають з кредитно-

розрахункових відносин. 

Договір зберігання. 

Зобов’язання в сфері 

надання юридичних 

послуг. Посередницькі 

послуги. 

 

 

 

 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лукасевич-Крутник І. С. Теоретичні засади правового 

регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг 

у цивільному праві України: монографія. Тернопіль, 2019. 474 с.  

2.Міловська Н. В. Договірні зобов’язання зі страхування у 

цивільному праві України: проблеми теорії та практики: 

монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 488 с. 

3. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові 

проблеми: Монографія.  К, 2005. 

4.Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з 

надання посередницьких послуг. Монографія. – Івано-Франківськ, 

2006. 

5. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / т.В. 

Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К. 

: Юрінком Інтер, 2009. – 1200с. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

3 

Години; 3 

години; 4 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 
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 Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 Тема 8. Зобов’язання, що 

виникають на підставі 

спільної сумісної 

діяльності. 

Правова природа 

зобов’язань в сфері 

спільної сумісної 

діяльності. Зобов’язання, 

що виникають на підставі 

договорів простого 

товариства. Зобов’язання 

в сфері корпоративних 

правовідносин. 

 

Лекція; 

практичне 

заняття; 

самостійна 

робота 

1.Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина: 

Академічний курс: Підручник. 2-ге вид., допов. Київ: Алерта; 

КНТ; ЦУЛ, 2009. 594 с.  

2.Харьковская цивилистическая школа: право собственности:  

монография / под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: 

Право, 2012. 424 с. 

3.Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передачу майна у 

власність: цивільно-правові аспекти: Монографія. Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2009. 384с. 

4.Цивільне право України: Академічний курс: підручник: У 2-х т. 

/ за заг. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2006. 

5.Цивільне право України: підручник: У 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, 

Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. Київ: Юрінком-Інтер, 2010. 

 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

 

 

3 години; 3 

години; 4 

години 

Протягом 

заняття 
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 Тема 9. Зобов’язання у 

сфері інвестицій та 

виробничої кооперації. 

Особливості 

нормативного 

регулювання 

інвестиційних 

зобов’язань. Інвестиційні 

договори як підстава 

виникнення зобов’язань. 

Зобов’язання в сфері 

виробничої кооперації. 

 

 

Лекція; 

самостійна 

робота 

1. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий 

аспект). Львів. 1996. 

2. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в 

Україні. –Львів. Центр Європи, 1999.  

3. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних 

інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні: 

Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 308 с. 

4. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: 

Юридична думка, 2005. – 568 с. 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 

3 години; 4 

години 

Протягом 

заняття 

 

 Тема 10. Зобов’язання в 

зовнішньоекономічній 

сфері. 

Характеристика 

зобов’язань в 

зовнішньоекономічній 

сфері. Сторони 

зобов’язань в 

зовнішньоекономічні 

сфері. 

Зовнішньоекономічний 

договір як підстава 

Лекція; 

самостійна 

робота 

1. Коссак В.М. Відповідальність учасників 

зовнішньоекономічної діяльності// Львівський економічно-

біржовий вісник. 1993. №4. 

2. Коссак В.М. Застосування Віденської конвенції про 

міжнародний договір купівлі-продажу в національному 

законодавстві України // Український часопис міжнародного 

права.-1994.-№1.- С.131-139. 

3. Коссак В.М. Концептуальні проблеми державного 

регулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності// 

Державність. 1994. №1-2.  

4. Коссак В.М. Правові засади ведення 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні//Правове забезпечення 

3 години; 4 

години 

Протягом 

заняття 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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виникнення зобов’язань. 

Охоронні правовідносини 

в зовнішньоекономічній 

сфері.   

 

зовнішньоекономічних зв'язків підприємств України з 

підприємствами Польщі, Білорусії та США. Луцьк, 1999р. 

5. Коссак В.М. Проблеми адаптації зобов'язального права 

України до вимог ЄС.// Сучасні проблеми адаптації цивільного 

законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І 

Міжнародної науково-методичної конференції. - Львів, 2006. - 

Вип.1. – С. 236-242 

6. Коссак В.М. Цивільно-правові проблеми регулювання 

іноземних інвестицій в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 

12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 1996. 

7. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання 

іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в 

Україні.-Підручник.-К.: Алеута; КНТ; ЦУЛ,2009.-308с. 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua  

 Тема 11. Недоговірні 

зобов’язання. 

Недоговірні зобовязання, 

що виникають з 

правомірних дій. 

Недоговірні зобовязання, 

що виникають з 

Лекція; 

самостійна 

робота 

1. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності. – 

Одеса, 2006. 

2. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди в цивільному 

законодавстві України (теортеричні аспекти): монорафія. – Одеса: 

Юрид. література, 2008. 

3. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного 

источником повышенной опасности. М., 1966. 

3 години; 2 

години 

Протягом 

заняття 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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неправомірних дій. 

Окремі зобов’язання з 

відшкодування шкоди. 

4. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-

правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія. – К.: 

Юрінком Інтер, 2014. 

Ресурси в інтернеті 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

Єдиний державний реєстр судових рішень 

http://reyestr.court.gov.ua  

https://protocol.ua 
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