
ЗМІСТ

Цивільне право України.
Навчальний посібник для
підготовки до іспитів

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/civilne-pravo-ukrayini-navchalnyy-posibnyk-dlya-pidgotovki-do-ispytyv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2
https://jurkniga.ua/civilne-pravo-ukrayini-navchalnyy-posibnyk-dlya-pidgotovki-do-ispytyv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2
https://jurkniga.ua/civilne-pravo-ukrayini-navchalnyy-posibnyk-dlya-pidgotovki-do-ispytyv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2
https://jurkniga.ua/civilne-pravo-ukrayini-navchalnyy-posibnyk-dlya-pidgotovki-do-ispytyv/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2


Анотація

У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України,
висвітлюються основні засади цивілістики, її основні принципи, головні
поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України.   

Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та
легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому
відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.
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ВСТУП 
 
Цивільне право є однією з провідних галузей національного пра-

ва України, яка регулює певну групу правових відносин за участю 
фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад, іно-
земних держав та інших суб’єктів публічного права.  

Цивільне право як самостійна галузь українського права характе-
ризується предметом правового регулювання, який дає відповідь на 
питання що саме, тобто яке коло суспільних відносин регулює дана 
галузь права та методом правового регулювання, який відповідає 
яким чином та на яких засадах здійснюється таке регулювання.  

Цивільне право — це галузь права, яка на засадах юридичної рі-
вності, диспозитивності регулює майнові, особисті немайнові відно-
сини та відносини, пов’язані з інтелектуальною власністю, з метою 
задоволення інтересів учасників цивільних правовідносин.  

У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство Ук-
раїни, висвітлюються основні засади цивілістики, її основні прин-
ципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі 
України.  

Студент повинен чітко засвоїти загальновизначені цивілістичні 
постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти само-
стійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основни-
ми навичками практичного використання цивільно-правових засо-
бів. Начальний посібник містить стислий виклад курсу цивільного 
права та розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних 
начальних закладів.  

Зміст навчального посібника побудований на найбільш оптима-
льному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і 
відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита 
чітко, стисло та зрозуміло.  

Структура навчального посібника визначена навчальною програ-
мою курсу. Вона складається з семи розділів:  

1) розділ «Загальна частина», що розкриває питання:  
— загальних положень цивільного права (поняття, предмет, ме-

тод правового регулювання, принципи та функції цивільного права 
система цивільного права, цивільне законодавство, дія цивільних 
законів, аналогія закону і аналогія права);  



4 

— цивільні правовідносини (поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст та 
види цивільних правовідносин, підстави їх виникнення);  

— фізичні особи;  
— юридичні особи;  
— держава та територіальні громади як суб’єкти цивільних пра-

вовідносин;  
— об’єкти цивільних прав;  
— особисті немайнові права;  
— правочини;  
— представництво;  
— строки;  
— відповідальність в цивільному праві;  
2) розділ «Речове право»:  
— право власності. Речові права;  
— захист права власності;  
3) розділ «Авторське право та право промислової власності»:  
— право інтелектуальної власності;  
— поняття, об’єкти, суб’єкти та права інтелектуальної власності;  
— поняття, суб’єкти та об’єкти авторського права;  
— суміжні права;  
— право промислової власності;  
4) розділ «Зобов’язальне право»:  
— загальні положення про зобов’язання;  
— види забезпечення виконання зобов’язань;  
— загальні положення про договори;  
5) розділ «Окремі види договорів»;  
6) розділ «Недоговірні зобов’язання»:  
— зобов’язання із односторонніх дій;  
— деліктні зобов’язання;  
7) розділ «Спадкове право»:  
— поняття спадкування. Спадщина;  
— спадкування за заповітом;  
— спадкування за законом;  
— прийняття спадщини. Відмова від спадщини.  
Цей посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе сис-

темою знань з курсу цивільного права, які стануть у пригоді в прак-
тичній діяльності кожного юриста.  
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1. Загальні положення цивільного права 

Цивільне право покликане регулювати широкий спектр суспіль-
них відносин. До цих відносин можна віднести і побутові майнові, і 
комерційні, і особисті відносини, які виникають за участю фізичних 
осіб, організацій та держави в цілому, тобто цивільне право є однією 
з провідних галузей національного права України, яка регулює пев-
ну групу правових відносин за участю фізичних, юридичних осіб, 
держави, територіальних громад, іноземних держав та інших 
суб’єктів публічного права.  

Цивільне право України, як і будь-яка інша галузь права, харак-
теризується:  

— предметом правового регулювання;  
— методом правового регулювання.  
Саме предмет правового регулювання цивільного права дає від-

повідь на питання що саме, тобто яке коло суспільних відносин ре-
гулює дана галузь права, а метод правового регулювання — на пи-
тання, яким чином та на яких засадах здійснюється таке 
регулювання. Більше про предмет та метод цивільного права буде 
йти в наступному питанні даного розділу. Цивільне право — це 
галузь права, яка на засадах юридичної рівності, диспозитивності 
регулює майнові, особисті немайнові відносини та відносини, 
пов’язані з інтелектуальною власністю, з метою задоволення інтере-
сів учасників цивільних правовідносин. 

 
2. Предмет і метод цивільного права 

Предметом цивільного права (ст. 1 ЦК) є: 
— майнові відносини. Виникають із приводу належності, вико-

ристання чи переходу рухомого та нерухомого майна й інших мате-
ріальних благ від одного суб’єкта до іншого (відносини власності та 
відносини товарообігу); 

—  особисті немайнові відносини. Виникають із приводу немате-
ріальних благ (честі, гідності, ділової репутації); 

— відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності 
(авторське право та суміжні права, право промислової власності). 
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Вказані відносини засновані на юридичній рівності, вільному во-
левиявленні, майновій самостійності їх учасників. 

При цьому до майнових відносин, заснованих на адміністратив-
ному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій 
стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне зако-
нодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. 

Метод цивільно-правового регулювання являє собою сукуп-
ність певних способів і заходів, які впливають на формування пове-
дінки суб’єктів цих відносин. 

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 підпорядко-
вана іншій; 

— 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 пра-
ва та обов’язки; вони мають також можливість вибору між декілько-
ма варіантами поведінки); 

— особливий спосіб вирішення спорів між учасниками цивільних 
правовідносин - закон надає можливість учасникам цивільних пра-
вовідносин вирішувати спори, що виникають між ними, або безпо-
середньо учасникам конкретних відносин на підставі взаємної домо-
вленості чи спеціально створеним для розгляду таких спорів держа-
вним органам або третім особам. Спори розглядаються судом зага-
льної юрисдикції, господарським, третейським судом після подачі 
відповідного позову однією зі сторін. 

— наявність майнової відповідальності сторін. Сторона, яка не 
виконала зобов’язань або виконала його неналежним чином, несе 
цивільно-правову відповідальність майнового характеру. 

 
3. Функції і принципи цивільного права 

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

Цивілістична наука, цивільне законодавство та практика розріз-
няють такі функції: 
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