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ВСТУП 
 

Цивільне право України є однією з провідних галузей у 
системі національного права. Його вивчення передбачає, крім 
лекцій, проведення семінарських занять, написання курсових 
робіт, рефератів, також і підсумковий контроль у вигляді заліків та 
іспитів. Тому даний посібник підготовлений з метою надання 
допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за 
спеціальністю “Правознавство”, у вивченні дисципліни “Цивільне 
право України” та належній підготовці до іспитів.  

Навчальний посібник підготовлений відповідно до 
програми курсу цивільного права України, який спрямований на 
формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про 
особливості правильного тлумачення та застосування цивільно-
правових норм, визначення належності різних правовідносин до 
цивільно-правових, і складений з урахуванням навчальних програм 
для вищих навчальних закладів.  

Автори ставили за мету висвітлити основні засади 
цивілістики, її основні принципи та категорії, зазначені у 
Цивільному кодексі України, окреслити коло питань, які 
підлягають обов’язковому вивченню, обсяг вимог до знань 
здобувачів вищої освіти із цивільного права, а також основні 
поняття найважливіших правових інститутів. У своїх підходах до 
аналізу проблем цивільного права автори виходили з 
приватноправових засад, що є втіленням сучасних поглядів і 
концепцій розвитку цивільного права. Зокрема, опрацьовано 
загальні положення цивільного права, особисті немайнові права, 
право власності та його захист, право інтелектуальної власності, 
загальне вчення про зобов’язання, про цивільно-правовий договір 
та його окремі види (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, 
рента, довічне утримання, найм, підряд, перевезення, страхування, 
позика, кредитний договір тощо), недоговірні зобов’язання та 
спадкові правовідносини.  

Посібник для підготовки до іспитів, який складається з 
шести розділів: “Загальна частина”, “Речове право”, “Авторське 
право та право промислової власності”, “Зобов’язальне право”, 
“Окремі види договорів”, “Недоговірні зобов’язання”, кожен із 
яких містить підрозділи, підготовлений з урахуванням чинного 



9 

цивільного законодавства України, матеріалів судової практики, 
аналізу окремих теоретичних проблем цивільного права України, а 
також особливостей читання як лекційного курсу, так і проведення 
практичних занять з цивільного права. Матеріал подається в 
логічній послідовності з урахуванням методичних вимог, 
відповідно до яких вивчення предмета повинно починатися з 
загальних понять та категорій, з подальшим переходом до 
спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів.  

Даний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, 
аспірантів юридичних вузів та факультетів. Основна мета цього 
посібника – допомогти здобувачам вищої освіти при підготовці до 
іспитів із цивільного права.  
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РОЗДІЛ 1.  
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 

1 .  П О Н Я Т Т Я ,  П Р Е Д М Е Т ,  М Е Т О Д  Т А  
Ф У Н К Ц І Ї  Ц И В І Л Ь Н О Г О  П Р А В А  

 
Цивільне право на відміну від інших галузей права відрізняється 

предметом і методом правового регулювання. Предметом кожної 
галузі є певне коло суспільних відносин. Згідно зі ст. 1 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України) цивільним законодавством 
регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні 
відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їхніх учасників. 

Предметом цивільного права є: 
– майнові відносини – виникають із приводу належності, 

використання чи переходу рухомого та нерухомого майна й інших 
матеріальних благ від одного суб’єкта до іншого (відносини 
власності та відносини товарообігу); 

– особисті немайнові відносини – виникають із приводу 
нематеріальних благ (честі, гідності, ділової репутації); 

– відносини, що виникають у сфері інтелектуальної 
діяльності (авторське право та суміжні права, право промислової 
власності). 

Цивільно-правове регулювання суспільних відносин 
відбувається не стихійно, а за допомогою певних способів і заходів, 
які впливають на формування поведінки суб’єктів цих відносин. 
Сукупність таких способів та заходів і називають методом 
цивільного права. 

Характерні риси цивільно-правового методу: 
– юридична рівність сторін – проявляється в тому, що 

сторони визнаються правом як самостійні, незалежні одна від одної 
особи, кожна з яких має свій комплекс прав і обов’язків та не 
підпорядкована іншій; 
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– автономія волі сторін (означає можливість самостійно й 
вільно проявляти та формувати свою волю) і диспозитивність 
(надає право сторонам визначати характер власних взаємовідносин 
у межах, встановлених законом, у відповідних випадках формувати 
свої права та обов’язки; вони мають також можливість вибору між 
декількома варіантами поведінки); 

– особливий спосіб вирішення спорів між учасниками 
цивільних правовідносин – закон надає можливість учасникам 
цивільних правовідносин вирішувати спори, що виникають між 
ними, або безпосередньо учасникам конкретних відносин на 
підставі взаємної домовленості чи спеціально створеним для 
розгляду таких спорів державним органам або третім особам. 
Спори розглядаються судом загальної юрисдикції, господарським, 
третейським судом після подачі відповідного позову однією зі 
сторін. 

– наявність майнової відповідальності сторін – сторона, 
котра не виконала зобов’язань або виконала його неналежним 
чином, несе цивільно-правову відповідальність майнового 
характеру. 

Отже, цивільне право – це сукупність правових норм, які на 
засадах юридичної рівності сторін регулюють майнові, особисті 
немайнові та відносини, що виникають у сфері інтелектуальної 
діяльності, з метою задоволення інтересів учасників цивільних 
правовідносин. 

Функції цивільного права – це головні напрями його впливу 
на цивільні відносини з метою їхнього впорядкування. 

Цивілістична наука, цивільне законодавство та практика 
розрізняють такі функції: 

– регулятивна – полягає в регулюванні цивільних відносин, 
наданні прав і обов’язків їх учасникам, встановленні правил 
поведінки суб’єктів цивільного права; 

– охоронна – виконує завдання захисту цивільних прав та 
інтересів від порушень. Ця мета досягається за допомогою 
передбачення правових засобів належного виконання цивільних 
прав й обов’язків через встановлення відповідальності за цивільні 
правопорушення тощо; 

– попереджувально-виховна – полягає у вихованні поваги до 
права взагалі, цивільних прав інших осіб, правопорядку тощо; 
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– попереджувально-стимулювальна – полягає в 
стимулюванні різними цивільно-правовими засобами необхідної 
суспільству та державі поведінки громадян і організацій. 
 
 

2 .  П Р И Н Ц И П И  Ц И В І Л Ь Н О Г О  П Р А В А  
 

Під принципами цивільного права розуміють основні засади, 
у яких втілені їхні корінні, найхарактерніші риси. Стаття 3 ЦК 
України визначає такі загальні засади цивільного законодавства: 

– неприпустимість свавільного втручання у сферу 
особистого життя людини – вимога забезпечення свободи 
особистості (“суверенітет особистості”), вкладаючи в це поняття 
можливість індивіда визначати тип і характер поведінки, своє місце 
в системі цивільних відносин на власний розсуд; 

– неприпустимість позбавлення права власності, крім 
випадків, встановлених Конституцією України та законом, – 
правова охорона власності забезпечується всім власникам, 
незалежно від форм і видів власності; 

– свобода договору – визнання за суб’єктом цивільного права 
можливості укладати договори (чи утриматися від їх укладання) та 
визначати їхній зміст на власний розсуд відповідно до досягнутої з 
контрагентом домовленості; 

– свобода підприємницької діяльності, що не заборонена 
законом, – закріплення в законодавчому порядку загального 
правила про право здійснювати підприємницьку діяльність, а 
також установлення юридичних гарантій реалізації цього права; 

– судовий захист цивільного права та інтересу – правосуддя 
в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких 
поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
Судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод фізичних осіб; 

– справедливість, добросовісність і розумність – норми 
цивільного права (законодавства) встановлюють рівні умови для 
участі всіх осіб у цивільних відносинах; закріплюють можливості 
захисту порушеного цивільного права чи інтересу; створення норм, 
спрямованих на забезпечення реалізації цивільного права, 
поєднується з повагою до прав та інтересів інших осіб, моралі 
суспільства тощо. 
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