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Анотація

3-тє видання, перероблене і доповнене  

Підручник уточнено відповідно до оновленої програми Цивільне право України
на основі концепту верховенства права і положень актів чинного цивільного
законодавства, концептуального бачення рекодифікації, майбуття окремих
його інститутів, з урахуванням вимог щодо знань, вмінь та компетенції
фахівців за спеціалізацією «Право», оціночних елементів Болонської системи,
досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, сучасних теоретичних
конструкцій окремих інститутів цивільного права, напрямів судової практики,
накопиченого авторами досвіду викладання цієї навчальної дисципліни для
різних спеціалізацій, передусім цивільної та господарської юстиції, суд,
адвокатура.  

В ньому поміщені огляди відомих теоретичних конструкцій інститутів і
субінститутів цивільного права, у тому числі авторські, бачення розв’язання
вузьких місць правотворення та правозастосування, зокрема судова
практика. Він може бути використаний при проведенні наукових досліджень. В
ньому є відмінності у його структурі від інших подібних видань та викладення
матеріалу де: вказується план, основні акти цивільного законодавства з їх
поділом на міжнародні та національні, додаткова класична та сучасна
література, розкриті питання плану, а у кінці надані запитання для
самоконтролю з врахуванням типових завдань для підсумкового тестового
контролю. На нього орієнтовано посібники Тести з курсу: розробники Р.Б.
Шишка, Г.В. Гоголіна. К.2020 та Цивільне право України: тести К. 2019. 154 с.  

Цей підручник розрахований на студентів за програмами магістерської
підготовки за напрямами приватного права, викладачів, аспірантів, вищих
навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Також він корисний студентам,
що проходять підготовку за магістерськими програмами, практикам та іншим
особам, які цікавляться проблемами та новинками цивільного права,
особливо молодим викладачам, здобувачам.
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ВСТУП 
 

 
 

 
 
Цивільне право посідає провідне місце в системі забезпечення дії 

верховенства права та природних прав, передусім, врегулювання суспільних 
відносин, з огляду не тільки на їх життєву обумовленість, предмет і метод, а 
й свободу вступу у них та вибору поведінки їх учасників, можливість їх 
спрощувати чи ускладнювати, врахувати спеціальне їх правове становище. 
Наразі воно відчуває на собі вплив появи нових товарів та технологій і їх 
просування на ринках. Внаслідок того воно поступово універсалізується під 
впливом економічних закономірностей, економічного глобалізму, стандартів 
прав людини та їх запозичення в національні законодавства. Власне це стало 
однією з причин рекодифікації цивільного законодавства та комплексного 
аналізу чинного цивільного законодавства України та визначення сфер 
приватноправових відносин, які потребують приведення у відповідність із 
світовими тенденціями розвитку приватного права  

Подальший розвиток України неможливий без виваженого і адекватного 
світовим тенденціям в економічній та гуманітарній сферах правового 
регулювання, вишколу правників, які досконало знають чинне законодавство 
та чинники його формування, здані його застосувати на практиці та виявити 
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вузькі місця, сформувати належним чином пропозиції з їх подолання. 
Провідне місце в цьому належить цивільному праву як фундаментальній 
навчальній дисципліні у ВНЗ, що готують юристів. Воно є основою для 
інших навчальних дисциплін приватно правого спрямування і засноване на 
цінності людини у сучасному світі, забезпеченні її особистих немайнових та 
майнових прав та потреб ринкової економіки. 

В Україні є підручники з цивільного права України, що свідчить про 
самодостатні колективи їх авторів, подальше становлення цивілістики та її 
шкіл, співпрацю між ними, турботу про якість вишколу правознавців, 
намагання подолати спрощений підхід до викладання інститутів приватного 
права, довести його конструкції до уваги студента, показати їх застосування 
на практиці, в тому числі судовій, запровадити новітні освітянські технології. 
На противагу спрощеному описовому викладенню навчального матеріалу 
приходять змістовні розробки, які поєднують популяризацію законодавства, 
аналіз європейських тенденцій, новітніх досягнень науки, судової практики. 

Наступництво цивілістичної культури, підтримка сталих категорій 
цивільного права, скрупульозне відтворення положень актів цивільного 
законодавства (повага до національного законодавства), вихід на положення 
європейського цивільного права (компаративістичний аспект), показ 
практики його застосування (утилітарний аспект) та становлення підходів до 
регулювання цих відносин (доктринальний аспект) формують нове 
освітянське середовище, яке відходить від запозичень та популяризації у 
спрощеному виді надбань провідних цивілістів.  

У підручнику проведена ідея про те, що цивільне право універсалізується 
і має відповідати зручності його застосування та правосприйняття на 
глобалізованому економічному просторі. З огляду на це вказується про 
врегулювання цивільних правовідносин в інших країнах. Сучасний вектор 
його розвитку започатковано на ідеї його гармонізації та універсалізації. Це 
адаптаційний вектор розвитку сучасного цивільного права в його 
європейській версії рекодифікації. Значна частина викладеного матеріалу 
орієнтована на компаративістичний аспект і положеннях міжнародних актів 
та актів ЄС у сфері цивільного права згідно вимог Закону України «Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу». 

Його основу складає ідея про визначальну цінність природного права 
людини, його верховенство над законом, слугування правам людині, поділ 
права на приватне та публічне, системність цивільно-правових інститутів, 
можливість застосування прецеденту та договору для врегулювання відносин 
між автономними суб’єктами права.  

На національному рівні можуть бути певні особливості, але не настільки 
суттєві щоб мова йшла про особливе цивільне право України. Скоріше, 
йдеться про його прояви в формальному (позитивному) праві та доктрині в 
Україні. Відтак і цивільне право може йменуватися «Цивільне право в 
Україні». 

Його оптимізовано із врахуванням бюджету часу на вивчення навчальних 
дисциплін бакалаврами, а більше спеціалістами та магістрами і вимог щодо 
підготовки підручників у вищій школі та викладання навчальних дисциплін. 
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В ньому висвітлені основні теоретичні підходи до моделювання інститутів 
цивільного права та його базових правових категорій. В такому аспекті він 
може бути розгорнутий у мультимедійне видання. Відповідно його структура 
нагадує звичну для студентів структуру лекцій де вказуються розкриті 
питання, основні нормативні акти та література. По ходу вказуються 
теоретичні конструкції та рішення судів за категоріями справ. 

Його матеріал розбито на модулі в рамках яких, відповідно до змісту 
тематичних планів, можлива подальша деталізація по кредитам. При тому 
механічного підходу не відбулося, а обсяг та насищення модулів 
здійснюється по мірі заглиблення у правову матерію та спеціалізації 
майбутніх правознавців. Так перший модуль за обсягом досить незначний, 
але він дозволяє встановити як студент опанував визначальні підходи до 
вивчення цивільного права і чи зможе він їх у подальшому застосувати до 
послідуючих тем. 

ЦК України може не проявляє його головної ідеї, як своєрідної 
конституції громадянського суспільства, але як основний акт приватного 
права, досить вдало врегульовує відносини приватного характеру, які 
визначально в нього вкладкні розробниками. Не всі його положення є 
безспірними як і сприйнятий формалізований дуалізм приватного права, але 
головне те, що є закон у якому на основі майже три тисячолітнього 
регулювання майнових відносин товарного характеру сконцентровано 
передові досягнення цивілістичної науки. З часом вони просунулись 
настільки вперед, що проявилась потреба перегляду ЦК України на основі 
концепції його рекодифікації. 

Із прийняттям ЦК виникла потреба в популяризації його положень, 
критичному аналізі допущених помилок, обґрунтування необхідності їх 
виправлення, а саме головне підготовки правознавців на його основі. Це 
спричинено тим, що ряд новел появилось буквально в останній момент. Вони 
не досить апробовані на практиці тому практики потребують вишколу. 
Відповідно з цією метою підручник побудовано відповідно до структури ЦК 
України. 

В ньому значна увага приділена теоретичним конструкціям окремих 
інститутів та субінститутів цивільного права, компаративістичних проявів 
окремих інститутів, деталізації положень, які не розкриті в інших подібних 
виданнях. 

У загальній частині основна увага звертається на опанування студентами 
основних понять та інститутів цивільного права, вироблення навиків їх 
вирізнення у конструкціях спеціальних його інститутів, вироблення на 
механічному рівні підходів до застосування актів цивільного законодавства 
прояви гнучкості при тлумаченні його норм та вироблені позицій. 

З врахуванням динаміки цивільного законодавства, при опануванні 
матеріалу слід користуватися ЦК України та його коментарями, а також 
постановами вищих судових інстанцій та рішеннями з конкретних справ. 
Водночас автори звертають увагу та постійні зміни та доповнення актів 
цивільного законодавства. Тому перед тим як читати коментовану статтю, її 
частину, абзац чи пункт слід пересвідчитися у змінах та доповненнях до 
чинного законодавства на сайті Верховної Ради України. Кожен коментар, 
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який би він не був досконалим з часом не відповідає змінам до чинного 
законодавства та може упускати положення спеціальних нормативних актів, 
що прийняті після його видання. 

Автори не претендують на те, щоб це видання стало єдиним джерелом 
пізнання цивільного права, а рекомендують звернути увагу і на інші видання 
такого характеру, насамперед останніх років видання та за участі провідних 
цивілістів України. Зокрема, досить цікавою є робота Майданник 
Р.А. Цивільне право: Загальна частина. /Т.1. Вступ у цивільне правою 
Р.А. Майданик. – К.: Алерта, 2012.472 с. Ознайомлення з ними лише 
розширить їх поінформованість та компетентність. Водночас, слід застерегти 
від спрощеного вивчення цієї дисципліни, як дороговказу для інших 
приватноправових дисциплін.  

Серед коментарів кодифікованих актів звертаємо увагу на Науково-
практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 6-те вид., перероб. 
і допов. /за заг. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. 
К.: Юрінком Інтер, 2019. – Т.І. 752 с. і Науково-практичний коментар 
Цивільного кодексу України: У 2 т. 6-те вид., перероб. і допов. /за заг. ред. 
О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 
2019. Т.ІІ. 1148 с.1.  

Автори щиро вдячні рецензентам покійному д.ю.н., професору, 
академіку Національної академії правових наук України, Заслуженому діячу 
науки і техніки України В.В. Луцю, головному науковому співробітнику 
Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва імені 
академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, академіку Національної академії 
правових наук України, Заслуженому діячу науки і техніки України; д.ю.н., 
професору Майданику Р. А. – завідувачу кафедрою цивільного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та д.ю.н., 
професору, член-кореспонденту НАПрН України Харитонову Є.О. – 
завідуючому кафедрою цивільного права Національного університету 
«Одеська юридична академія», Заслуженому діячу науки і техніки України за 
ознайомлення із запропонованими текстами та скрупульозне їх вивчення, 
надані слушні зауваження та поради.  

 
З повагою до читачів доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін 
Київського інституту інтелектуальної власності та цивільно-правових 
дисциплін Національного університету «Одеська юридична академія» 
Р.Б. Шишка 

 
  

 
1 Цей коментар є найбільш динамічним і постійно оновлюється його авторами 
відповідно до змін, які вносяться в чинне законодавство та практику його 
застосування.  
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