НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА
І ПІДПРИЄМНИЦТВА ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

М. М. Великанова

РИЗИКИ
В ЦИВІЛЬНОМУ
ПРАВІ
Монографія

Київ • Алерта • 2019

УДК 347:330.131.7
В 273
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
(протокол № 6 від 26 червня 2019 року)

Рецензенти:
Крупчан Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України,
директор Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії
правових наук України;
Луць Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України, головний
науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії
правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
Коструба Анатолій Володимирович – доктор юридичних наук,
професор, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового
юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника».

В 273

Великанова М. М.
Ризики в цивільному праві : монографія. Київ: Алерта, 2019. 378 с.
ISBN 978-617-566-574-9

Монографію присвячено дослідженню ризиків у цивільному праві з
позицій економічного аналізу права у поєднанні з традиційними методами
правничої науки. Особливу увагу приділено визначенню правової природи ризику, його сутності і функціям, системі та внутрішній структурі.
Розкривається співвідношення ризику з такими категоріями, як юридичний факт, інтерес, суб’єктивне право та правовідношення. Розглядається
управління ризиками та окреслюються напрями цивільно-правового
впливу на ризики. Комплексно аналізуються ризики в окремих сферах
цивільного права та визначаються шляхи вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування.
Видання розраховане на широке коло фахівців права, науковців,
викладачів, аспірантів, студентів та юристів-практиків, а також усіх, хто
цікавиться проблемами приватного права.
УДК 347:330.131.7
ISBN 978-617-566-574-9

© М. М. Великанова, 2019,
© Видавництво «Алерта», 2019.

ЗМІСТ

Передмова...........................................................................................4

Розділ 1
Cтановлення ризику як соціальної категорії

1.1. Розвиток учень про ризик як соціальну категорію...................7
1.2. Ґенеза категорії ризику в правовій доктрині...........................44
1.3. Методологія дослідження ризику.............................................59
1.4. Економічний аналіз права як методологічний прийом
дослідження ризику...................................................................85

Розділ 2
Cучасні концептуальні підходи
до категорії ризику в цивільному праві

2.1. Поняття, ознаки та функції ризику.........................................101
2.2. Місце ризику в цивільному праві...........................................127
2.3. Класифікація ризиків у цивільному праві.............................150

Розділ 3
Управління ризиком:
цивільно-правова характеристика

3.1. Управління ризиком як економіко-правова категорія...........173
3.2. Виявлення, ідентифікація та оцінка як стадії управління
ризиком.....................................................................................194
3.3. Напрями та способи цивільно-правового впливу на ризик
як завершальна стадія управління ризиком...........................215
...

Розділ 4
Ризики в окремих сферах цивільного права

4.1. Ризики в абсолютних правовідносинах.................................245
4.2. Підходи до розподілу ризиків у договірних відносинах......276
4.3. Ризики в позадоговірних відносинах.....................................304
4.4. Ризик і цивільно-правова відповідальність...........................335
Висновки.........................................................................................366

Наукове видання

Великанова Марина Миколаївна

РИЗИКИ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Монографія

Відповідальний за випуск
Комп’ютерна верстка
Обкладинка

О. В. Діордійчук
Д. М. Алексєєв
Д. М. Алексєєв

Підписано до друку 20.08.2019 р. Формат 60 х 84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».
Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 66,93 Ум. друк. арк. 21,97.
Наклад 300 прим.
Видавництво «Алерта»
04210, м. Київ, а/с 112.
Тел.: (044) 223-15-25, 223-15-30; (099) 607-97-62.
E-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com, веб-сайт: www.alerta.kіev.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.

