
ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Цивільне право – це галузь права, норми якого регулюють майно-
ві відносини, пов’язані з володінням, користуванням і розпоря-
дженням матеріальними благами, і деякі особисті немайнові від-
носини, пов'язані з відповідними нематеріальними благами, тобто 
без економічного змісту. 

Основним документом цивільного права є Цивільний Кодекс Укра-
їни (ЦКУ), який складається з 6 книг, які об’єднують 90 глав та 
1308 статей. Набрав чинності 01.01.2004 р. 

Цивільне законодавство регулює відносини 
↓ ↓ 

особисті немайнові майнові 
 засновані на 
 юридичній рівності, 
 вільному волевиявленні, 
 майновій самостійності їх учасників. 

Цивільне законодавство не застосовується (якщо інше не вста-
новлено законом) до майнових відносин, заснованих на адмініст-
ративному або ін. владному підпорядкуванні однієї сторони другій 
стороні, до податкових, бюджетних відносин.  
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 →  фізичні особи 

→  юридичні особи 

→ 

 держава Україна, 
 Автономна Республіка Крим, 
 територіальні громади, 
 іноземні держави, 
 ін. суб'єкти публічного права. 

Загальні засади цивільного законодавства 
- неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 
життя людини; 
- неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 
встановлених Конституцією та законом; 
- свобода договору; 
- свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена зако-
ном; 
- судовий захист цивільного права та інтересу; 
- справедливість, добросовісність та розумність. 

 
Акти цивільного законодавства: 

 Конституція України; 
 Цивільний кодекс України (далі ЦКУ); 
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 закони України; 
 акти Президента України; 
 постанови Кабінету Міністрів України; 
 нормативно-правові акти, видані ін. органами державної влади 

України. 
Цивільні відносини регулюються однаково на всій території Укра-
їни. 

Акти цивільного законодавства 
 регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинно-

сті; 
 не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'як-

шують або скасовують цивільну відповідальність особи. 

Цивільні відносини регулюються також: 
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 1) укладається сторонами; 
2) може бути не передбачений актами цивільного зако-
нодавства; 
3) повинен відповідати загальним засадам ЦКУ; 
4) сторони мають право врегулювати свої відносини, 
які не врегульовані на власний розсуд згідно ЦКУ. 
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Звичай – правило поведінки, яке не встановлене акта-
ми цивільного законодавства, але є усталеним у певній 
сфері цивільних відносин (ст.7). 
 може бути зафіксований у відповідному документі. 
 не може суперечити договору або актам цивільного 

законодавства. 
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Аналогія права (цивільні відносини регулюються 
відповідно до загальних засад цивільного законодавст-
ва). 
Аналогія закону (цивільні відносини регулюються 
відповідно до правових норм ЦКУ, ін. актів цивільного 
законодавства, що регулюють подібні за змістом циві-
льні відносини). 
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Чинний міжнародний договір, є частиною національ-
ного цивільного законодавства України, 
якщо ВР України дала згоду на його обов'язковість, 
якщо містить інші правила, ніж ті, що встановлені 
актами цивільного законодавства. 

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗ-
КІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБО-
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В'ЯЗКІВ 
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків: 
 договори та інші правочини; 
 створення літературних, художніх творів, винаходів та інших 
результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 
 завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій 
особі; 
 інші юридичні факти. 
Здійснення цивільних прав  
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здійснює свої цивільні права вільно, на власний роз-
суд. Нездійснення цивільних прав не є підставою для їх 
припинення, крім випадків, встановлених законом. 
може відмовитися від свого майнового права. 
може за відплатним або безвідплатним договором пере-
дати своє майнове право іншій особі, крім випадків, 
встановлених законом. 

Виконання цивільних обов'язків 
- Цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених догово-
ром або актом цивільного законодавства. 
- Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обо-
в'язковим для неї. 
- Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами зао-
хочення та відповідальністю, які встановлені договором або ак-
том цивільного законодавства. 
- Особа може бути звільнена від цивільного обов'язку або його 
виконання у випадках, встановлених договором або актами циві-
льного законодавства. 

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
Кожна особа має право на захист свого 

 цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання; 

 інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного 
законодавства. 

Право на захист особа здійснює на свій розсуд. Нездійснення осо-
бою права на захист не є підставою для припинення цивільного 
права, що порушене, крім випадків, встановлених законом 
Захист цивільних прав та інтересів можуть здійснювати: 
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Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 
 визнання права; 
 визнання правочину недійсним; 
 припинення дії, яка порушує право; 
 відновлення становища, яке існувало до порушення; 
 примусове виконання обов'язку в натурі; 
 зміна правовідношення; 
 припинення правовідношення; 
 відшкодування збитків та інші способи відшкодування 
 майнової шкоди; 
 відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 
 визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади АРК або органу 
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 
осіб 

Президент 
України 

здійснює захист цивільних прав та інтересів у 
межах повноважень, визначених Конституці-
єю України. 

Органи дер-
жавної влади, 
органи влади 
АРК, органи 
місцевого 
самовряду-
вання 

здійснюють захист цивільних прав та інте-
ресів у межах, на підставах та у спосіб, що 
встановлені Конституцією України та зако-
ном. 
Рішення, прийняте зазначеними органами 
щодо захисту цивільних прав та інтересів, не є 
перешкодою для звернення за їх захистом до 
суду. 

Нотаріус 
 

здійснює захист цивільних прав шляхом вчи-
нення виконавчого напису на борговому до-
кументі у випадках і в порядку, встановлених 
законом. 

Самозахист Самозахист – застосування особою засобів 
протидії, які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам суспільс-
тва. 

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного 
права, має право на їх відшкодування. 

Збитки 
↓ ↓ 

реальні збитки упущена вигода 
втрати, яких особа зазнала у 
зв'язку зі знищенням або пош-
кодженням речі, а також ви-
трати, які особа зробила або 
мусить зробити для відновлен-
ня свого порушеного права 

доходи, які особа могла б 
реально одержати за звичай-
них обставин, якби її право 
не було порушене 

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або 
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законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому 
розмірі. Розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, 
право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержа-
них особою, яка порушила право. 
Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої 
внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає: 
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з 
протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близь-
ких родичів; 
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із 
знищенням чи пошкодженням її майна; 
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної або юридичної особи. 

Моральна шкода відшкодовується 
 грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди визначається судом із враху-
ванням вимог розумності і справедливості. 

 незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та 
не пов'язана з розміром цього відшкодування. 

 одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом. 

ФІЗИЧНА ОСОБА 
Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною 
особою. 
Цивільна правоздатність – це здатність мати цивільні права та 
обов'язки. Її мають усі фізичні особи. 
Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та 
обов'язки. 

Цивільна правоздат-
ність фізичної особи 

виникає у момент її наро-
дження 

припиняється у момент її смерті 
У випадках, встановлених законом, 
 охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини; 
 здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язу-

ватися з досягненням відповідного віку. 
Фізична особа 

 має усі особисті немайнові права, встановлені Конституцією та 
ЦКУ; 

 здатна мати усі майнові права, що встановлені ЦКУ, ін. законом; 
 здатна мати ін. цивільні права, що не встановлені Конституцією, 

ЦКУ, ін. законом, якщо вони не суперечать закону та моральним 
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засадам суспільства; 
 здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин. 

Фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм 
ім'ям. 

Ім'я фізичної особи, 
яка є громадянином 
України 

складається із  
прізвища 
власного імені 
по батькові 

При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно 
до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або 
діяти без зазначення імені. 

Місце проживання фізичної особи є 
житловий будинок, у відповідному 

населеному пунк-
ті, в якому фізич-
на особа проживає  

постійно, 
квартира, переважно, 
інше приміщення, прида-
тне для проживання в 
ньому (гуртожиток, го-
тель тощо) 

тимчасово 

Фізична особа може мати кілька місць проживання. 
Цивільна дієздатність фізичної особи – це її здатність своїми 
діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснюва-
ти, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні 
обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у 
разі їх невиконання. 
Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення 
своїх дій та може керувати ними. Обсяг цивільної дієздатності 
фізичної особи може бути обмежений виключно у випадках і в 
порядку, встановлених законом. 

цивільна 
дієздатність 
фізичної 
особи 

яка не досягла 14 років (мало-
літня) 

часткова 

у віці від 14 до 18 років (непо-
внолітня) 

неповна 

яка досягла 18 років повна 
Фізична особа, яка не досягла 14 років (малолітня), має право: 

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин 
вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побуто-
ві потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціа-
льному розвитку та стосується предмета, який має невисоку ва-
ртість; 
2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелек-
туальної, творчої діяльності, що охороняються законом. 

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду. 
Фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має 
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право: 
Вчиняти правочини, передбачені для малолітніх осіб, а також 

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією 
або ін. доходами; 
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, що охороняються законом; 
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не 
заборонено законом або установчими документами юридичної 
особи; 
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) 
та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошо-
вими коштами на рахунку). 

Неповнолітня особа вчиняє ін. правочини за згодою батьків 
(усиновлювачів) або піклувальників. 

Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, 
що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову 
установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника. 

Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушен-
ня договору, 
 укладеного нею самостійно відповідно до закону; 
 укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника.  
Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкоду-

вання збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усино-
влювачі) або піклувальник. 
Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею 
іншій особі. 
Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 
18 років (повноліття). 

повна 
цивільна 
дієздат-
ність 

набувається фізичною особою, яка не досягла 
повноліття, у разі реєстрації шлюбу 

може 
бути 
надана 
фізичній 
особі,  

яка досягла 16 років і працює за 
трудовим договором 
яка досягла 16 років і бажає займа-
тися підприємницькою діяльністю 
неповнолітній, яка записана матір'ю 
або батьком дитини. 

Надання повної цивільної дієздатності провадиться  

за
 

р
іш

ен
-

н
ям

 

органу опіки 
та піклування 

за заявою заінтересованої особи за пись-
мовою згодою батьків (усиновлювачів) 
або піклувальника 

суду у разі відсутності письмової згоди батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника 

Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється 



 
 
 
 

8 

на усі цивільні права та обов'язки. 
Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи,  
 якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає 

на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керу-
вати ними; 
 якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними за-
собами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим 
ставить себе чи свою сім'ю, а також ін. осіб, яких вона за зако-
ном зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. 
Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, 

встановлюється піклування. 
Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може само-

стійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Інші правочини 
вчиняються за згодою піклувальника. 

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе ві-
дповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою 
піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі. 
Суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи у разі 
 її видужання або такого поліпшення її психічного стану, який 

відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення 
своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її цивільну діє-
здатність; 

 припинення зловживання нею спиртними напоями, наркотич-
ними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми то-
що. 

Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо 
вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. 

Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. 
Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого 

правочину. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її 
інтересах вчиняє її опікун. Відповідальність за шкоду, завдану 
недієздатною фізичною особою, несе її опікун. 

За позовом опікуна або органу опіки та піклування суд понов-
лює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недіє-
здатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок 
видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї 
поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керува-
ти ними. 

Фізична особа може бути 
визнана судом  оголошена судом 
безвісно відсутньою  померлою 
якщо протягом одно-   якщо у місці її постійного про-
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го року в місці її 
постійного прожи-
вання немає відомо-
стей про місце її 
перебування 

живання немає відомостей про 
місце її перебування протягом 
3 років, 
 якщо вона пропала безвісти за 

обставин, що загрожували їй смер-
тю або дають підставу припускати 
її загибель від певного нещасного 
випадку, — протягом 6 місяців, 
 за можливості вважати фізичну 

особу загиблою від певного нещас-
ного випадку або інших обставин 
внаслідок надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного харак-
теру – протягом 1 місяця після 
завершення роботи спеціальної 
комісії, утвореної внаслідок надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру; 
 яка пропала безвісти у зв'язку з 

воєнними діями – після спливу 2 
років від дня закінчення воєнних 
дій. 

Якщо фізична особа, яка була 
визнана безвісно 
відсутньою 

 оголошена померлою 

з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, 
суд за місцем її перебування або суд, що постановив рішення, за 
заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рі-
шення про 
визнання фізичної 
особи безвісно відсу-
тньою. 

 оголошення фізичної особи помер-
лою. 

Акти цивільного стану – це події та дії, які нерозривно пов'язані з 
фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або 
припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обо-
в'язків. 

Актами цивільного стану є 
 народження фізичної особи, 
 встановлення її походження, 
 набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, 
 досягнення відповідного віку, 
 надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної 

дієздатності, визнання особи недієздатною, 
 шлюб, розірвання шлюбу, 
 усиновлення, 
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 зміна імені, 
 інвалідність, 
 смерть тощо. 

Державній реєстрації підлягають  
 народження фізичної особи, 
 встановлення її походження, 
 громадянство, 
 шлюб,  
 розірвання шлюбу, у передбачених законом випадках; 
 зміна імені; 
 смерть. 

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 
Опіка Піклування 

встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і 
майнових прав та інтересів осіб, які не можуть самостійно 
здійснювати свої права і виконувати обов'язки. 

встановлюється над 
- малолітніми особами, які 
позбавлені батьківського 
піклування, 
- фізичними особами, які 
визнані недієздатними 

- неповнолітніми особами, 
якщо при розгляді справи буде 
встановлено, що вона позбав-
лена батьківського піклування, 
- фізичними особами, цивільна 
дієздатність яких обмежена. 

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання 
фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем 
проживання опікуна чи піклувальника 

 
 
 
 
 

Суд 

в
ст

ан
о
в
л
ю

є 

опіку над фізичною особою у разі визнання 
її недієздатною. 
піклування над фізичною особою у разі 
обмеження її цивільної дієздатності 
опіку над малолітньою особою та піклуван-
ня над неповнолітньою особою, якщо при 
розгляді справи буде встановлено, що вони 
позбавлені батьківського піклування 

Орган опіки 
та  

піклування 

опіку над малолітньою особою та піклуван-
ня над неповнолітньою особою, крім випа-
дків, зазначених вище. 

Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з 
повною цивільною дієздатністю. Опікун або піклувальник призна-
чаються 
- лише за їх письмової заяви; 
- переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відно-
синах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ни-
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ми, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклува-
льника. 

При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначен-
ні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання 
підопічного. 
Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа: 

1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були 
поновлені; 
2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної 
особи, яка потребує опіки або піклування. 
 

Опікун 
має право зобов'язаний 

вимагати повер-
нення підопічного 
від осіб, які три-
мають його без 
законної підстави 

- дбати про підопічного, про створення 
йому необхідних побутових умов, забез-
печення його доглядом та лікуванням; 
- дбати про виховання малолітньої особи, 
навчання та розвиток; 
- вчиняти правочини від імені та в інте-
ресах підопічного; 
- вживати заходів щодо захисту цивіль-
них прав та інтересів підопічного. 

Піклувальник 
має право зобов'язаний 

дає згоду на вчи-
нення підопічним 
правочинів 

- дбати про створення для неповнолітньої 
особи необхідних побутових умов, про її 
виховання, навчання та розвиток; 
- дбати про лікування фізичної особи, 
цивільна дієздатність якої обмежена, 
створення необхідних побутових умов; 
- вживати заходів щодо захисту цивіль-
них прав та інтересів підопічного. 

Звільнення опікуна та піклувальника від повноважень здійснює 
Орган опіки  

та піклування 
 суд 

 за заявою 
особи; 

 за заявою 
особи, над 
якою встанов-
лено піклуван-
ня. 

  за заявою особи; 
 за заявою органу опіки та піклу-

вання суд у разі 
— невиконання ними своїх обов'язків, 
— порушення прав підопічного, 
— поміщення підопічного до навча-
льного закладу, закладу охорони 
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здоров'я або закладу соціального 
захисту. 
Припинення 

опіки піклування 
у разі 
1) передачі малолітньої 
особи батькам (усинов-
лювачам); 
2) досягнення підопіч-
ним 14 років; 
3) поновлення цивільної 
дієздатності фізичної 
особи, яка була визнана 
недієздатною. 

у разі: 
1) досягнення фізичною особою 
повноліття; 
2) реєстрації шлюбу неповноліт-
ньої особи; 
3) надання неповнолітній особі 
повної цивільної дієздатності; 
4) поновлення цивільної дієздатно-
сті фізичної особи, цивільна дієзда-
тність якої була обмежена. 

Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостій-
но здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право 
обрати собі помічника. Помічником може бути дієздатна фізична 
особа. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено за 
домовленістю сторін. 

ЮРИДИЧНА ОСОБА 
Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у 
встановленому законом порядку 
Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздат-
ністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. 
Види юридичних осіб залежно від порядку створення 
1) створені шляхом об'єднання осіб та (або) майна. 

Юридичні особи 
приватного права публічного права 

створюється створюється та діє 
на підставі установчих 
документів 

на підставі модельного  статуту  в  
порядку,  визначеному  законом  

2) створені шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, вста-
новлених законом. 
Організаційно-правові форми юридичних осіб 

Юридичні особи 
↓ ↓ ↓ 

товариства установи ін. 
форми, ↓ ↓ 
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організація, створена 
шляхом об'єднання осіб 
(учасників), які мають 
право участі у цьому 
товаристві. Може бути 
створено однією осо-
бою, якщо інше не вста-
новлено законом 

організація, створена 
однією або кількома 
особами (засновниками), 
які не беруть участі в 
управлінні нею, шляхом 
об'єднання (виділення) 
їхнього майна для дося-
гнення мети, визначеної 
засновниками, за раху-
нок цього майна. 

вста-
новле-

ні 
зако-
ном. 

↓ ↓ 
підприє-
мницькі 

непідпри-
ємницькі 

 
Товариства 

підприємницькі непідприємницькі 
здійснюють підприємницьку 
діяльність з метою одержання 
прибутку та наступного його 
розподілу між учасниками 

товариства, які не мають на 
меті одержання прибутку для 
його наступного розподілу 
між учасниками. 

↓ ↓ ↓ ↓ 
господарські 
товариства 

виробничі 
кооперативи 

споживчі 
кооперативи 

об'єднання 
громадян 
тощо 

Непідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі своєю 
основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, 
якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає 
меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. 

Підприємницькі товариства 
↓ ↓ 

господарські товариства виробничі 
коопера-
тиви 

пов-
не 

коман
ман-
дитне 

з обме-
женою 

з додатко-
вою 

акціо-
нерне 

відповідальністю 
Порядок створення юридичної особи 

1. Розробка її учасниками (засновниками) установчих документів, 
які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (за-
сновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх 
затвердження. 

Установчі документи 
товариства товариства, 

створеного одні-
єю особою 

установа ство-
рюється на 
підставі індиві-
дуального або ↓ ↓ 



 
 
 
 

14 

затверджений учасни-
ками статут або засно-
вницький договір між 
учасниками, якщо інше 
не встановлено зако-
ном. 

статут, затвер-
джений цією 
особою 

спільного уста-
новчого акта, 
складеного 
засновником 
(засновниками). 

Вимоги до змісту установчих документів 

У
 с

та
ту

ті
 

то
ва

р
и

ст
ва

 

вказуються найменування юридичної особи, її 
місцезнаходження, адреса, органи управління 
товариством, їх компетенція, порядок прийняття 
ними рішень, порядок вступу до товариства та 
виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо зміс-
ту статуту не встановлені ЦКУ або ін. законом. 

У
 з

ас
н

о
вн

и
ц

ь-
к
о
м

у
 д

о
го

во
р
і визначаються зобов'язання учасників створити 

товариство, порядок їх спільної діяльності щодо 
його створення, умови передання товариству май-
на учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту 
засновницького договору не встановлені ЦКУ або 
ін. законом. 

В
 у

ст
а-

н
о
вч

о
м

у
 

ак
ті

 
у
ст

ан
о
-

ви
 

вказується її мета, визначаються майно, яке пере-
дається установі, необхідне для досягнення цієї 
мети, структура управління установою. 

Найменування юридичної особи має містити інформацію 
 про її організаційно-правову форму; 
 про характер її діяльності; 
 може мати крім повного найменування скорочене; 
 підприємницьке товариство може мати комерційне (фірмове) 

найменування. 
Місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або осо-

би, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи 
закону виступають від її імені. 
2. Державна реєстрація юридичної особи. Юридична особа вважа-
ється створеною з дня її державної реєстрації. Дані державної 
реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкрито-
го для загального ознайомлення. 

Цивільна 
правоздат-
ність юриди-
чної особи 

виникає  з моменту її створення 
припиня-
ється 

 з дня внесення до єдиного 
державного реєстру запису 
про її припинення 

Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена 
лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окре-
мі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після 
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одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). 
Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків (цивільну 

дієздатність) і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно 
до установчих документів та закону. 

Особисті немайнові права юридичної особи 
 недоторканність її ділової репутації, 
 на таємницю кореспонденції, 
 на інформацію 
 та ін. особисті немайнові права, які можуть їй належати. 

Юридична особа може мати філії та представництва. 
Філія Представництво 

відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 
поза її місцезнаходженням та здійснює 
всі або частину її функцій представництво і захист інте-

ресів юридичної особи 
Не є юридичними особами. Наділяються майном юридичної 
особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею 
положення. 

Відповідальність юридичних осіб 
1. Самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним 
їй майном. 
2. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'я-
заннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за 
зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встанов-
лених установчими документами та законом. 

Управління товариством 
Управління товариством здійснюють його органи. 

Органи управління товариством 
↓ ↓ 

загальні збори його учасників виконавчий орган 
Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих 
документах. Учасники товариства, що володіють не менш як 10 % 
голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. 
Загальні збори учасників товариства мають право приймати з усіх 
питань діяльності товариства 

рішення 
приймаються 
загальними 

зборами 

з усіх питань діяльності 
товариства 

простою більшіс-
тю від числа 

присутніх учас-
ників 
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про внесення змін до ста-
туту товариства, відчужен-
ня майна товариства на 
суму, що становить 50 % і 
більше відсотків майна 
товариства, та про ліквіда-
цію товариства 

більшістю не 
менш як у 
3/4 голосів. 

Виконавчий орган товариства створюють та встановлюють його 
компетенцію і склад загальні збори товариства. Може складатися з 
однієї або кількох осіб. Назвою виконавчого органу товариства 
відповідно до установчих документів або закону може бути «прав-
ління», «дирекція» тощо. 

Право участі у товаристві 
1. Є особистим немайновим правом і не може окремо передавати-
ся іншій особі. 
2. Право виходу з товариства. 
3. У випадках та в порядку, встановлених установчими докумен-
тами або законом, може бути виключений з товариства. 

Управління установою 
Засновники установи не беруть участі в управлінні нею. В устано-
ві обов'язково створюється правління. Установчий акт може пе-
редбачати створення також ін. органів, визначати порядок форму-
вання цих органів та їх склад. 
Наглядова рада здійснює нагляд за 
 діяльністю установи 
 управлінням майном установи, 
 додержанням мети установи 
 її іншою діяльністю відповідно до установчого акта. 

Припинення юридичної особи 
Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до 
єдиного державного реєстру запису про її припинення. 

Юридична особа припиняється в результаті 
передання всього свого майна, прав та обов'язків 
іншим юридичним особам — правонаступникам 

ліквіда-
ції 

злиття приєднан-
ня 

поділу перетворення 

здійснюються за рішенням її учасників або органу юридичної 
особи, уповноваженого на це установчими документами або 
за рішенням суду чи відповідних органів державної влади 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА 
Господарським товариством є юридична особа, статутний 
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(складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. 
Господарські товариства  
пов-
не 

командитне з обмеже-
ною 

з додатко-
вою 

акціоне-
рне 

відповідальністю 
Учасником господарського товариства може бути фізична або 
юридична особа. 

Учасники господарського товариства мають право: 
1) брати участь в управлінні товариством; 
2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати 

його частину (дивіденди); 
3) вийти у встановленому порядку з товариства; 
4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) ка-

піталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у 
товаристві, у порядку, встановленому законом; 

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у поряд-
ку, встановленому установчим документом. 

6) ін. права, встановлені установчим документом товариства та 
законом. 

Учасники господарського товариства зобов'язані: 
1) додержуватися установчого документа товариства та виконува-

ти рішення загальних зборів; 
2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі 

ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади 
(оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що перед-
бачені установчим документом; 

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства. 

4) ін. обов'язки, встановлені установчим документом товариства та 
законом. 

Загальна характеристика господарських товариств 
Повним товариством є товариство, учасники якого відповідно 
до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку 
діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (суб-
сидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, 
що їм належить. 
Командитним товариством є товариство, в якому разом з учас-
никами, які здійснюють від імені товариства підприємницьку 
діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповіда-
льність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними 
учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть 
ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум 
зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товарист-
ва. 
Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним 
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або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділе-
ний на частки, розмір яких встановлюється статутом. Учасники 
товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його 
зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю 
товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, 
які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність 
за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкла-
ду кожного з учасників. 
Товариством з додатковою відповідальністю є товариство, 
засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого 
поділений на частки, розмір яких визначений статутом. Учасники 
товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть дода-
ткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм 
майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства і є 
однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кож-
ним учасником вкладу. У разі визнання банкрутом одного з учас-
ників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподі-
ляється між іншими учасниками товариства пропорційно їх част-
кам у статутному капіталі товариства. 
Акціонерним товариством є товариство, статутний капітал якого 
поділений на визначену кількість часток однакової номінальної 
вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 
Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'я-
заннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'я-
заннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю 
товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. 
Виробничий кооператив – це добровільне об'єднання громадян 
на засадах членства для спільної виробничої або іншої господар-
ської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі 
та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. 
Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідаль-
ність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, вста-
новлених статутом кооперативу і законом. 

ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕС-

ПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ 

ВІДНОСИНАХ 
Діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учас-
никами цих відносин 
держава Україна Автономна Респу-

бліка Крим 
територіальні гро-
мади 

↓ ↓ ↓ 
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1) у випадках та в по-
рядку, встановлених 
Конституцією України 
та законом, можуть 
створювати юридичні 
особи публічного права 

2) можуть створювати юридичні 
особи приватного права (підприє-
мницькі товариства тощо), брати 
участь в їх діяльності на загальних 
підставах, якщо інше не встанов-
лено законом. 

 
держава Україна Автономна Респу-

бліка Крим 
територіальні гро-
мади 

↓ ↓ ↓ 
набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки 

через органи 
державної влади влади АРК місцевого самовря-

дування 
у межах їхньої компетенції, встановленої законом 

 
У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими норма-
тивно-правовими актами, від імені 

держави Україна Автономної Рес-
публіки Крим 

територіальних 
громад 

за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та 
юридичні особи, органи державної влади, органи влади АРК та 
органи місцевого самоврядування 

 
Держава Територіальні громади 

відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім 
майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено 
стягнення. 

 

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 
Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні 
папери, ін. майно, майнові права, результати робіт, послуги, ре-
зультати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також 
інші матеріальні і нематеріальні блага. 

Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або пере-
ходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи 
спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільно-
го обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від 
фізичної чи юридичної особи. 

Об’єкти цивільних прав 
знаходяться у вільному вилучені з об'єкти, обмежено 
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обороті цивільного 
обороту 

оборотоздатні 

↓ ↓ ↓ 
можуть вільно відчужу-
ватися або переходити 
від однієї особи до іншої 
в порядку правонаступ-
ництва чи спадкування 
або ін. чином, якщо 
вони або не є невід'єм-
ними від фізичної чи 
юридичної особи 

перебування 
у цивільному 
обороті не 
допускаєть-
ся, мають 
бути прямо 
встановлені у 
законі 

можуть належати 
лише певним 
учасникам оборо-
ту або перебуван-
ня яких у цивіль-
ному обороті до-
пускається за 
спеціальним до-
зволом встанов-
люються законом 

РЕЧІ. МАЙНО 
Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виника-
ти цивільні права та обов'язки. 

І. Речі 
нерухомі (нерухоме майно, нерухомість) рухомі 
належать земельні ділянки, а також 
об'єкти, розташовані на земельній діля-
нці, переміщення яких є неможливим без 
їх знецінення та зміни їх призначення 

речі, які можна 
вільно переміщу-
вати у просторі 

Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження 
цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають держа-
вній реєстрації 

ІІ. Речі 
подільні неподільні 
річ, яку можна поділити без 
втрати її цільового призна-
чення. 

річ, яку не можна поділити без 
втрати її цільового призначен-
ня 

ІІІ. Речі 
з індивідуальними ознаками з визначеними родовими 

ознаками 
якщо вона наділена тільки їй 
властивими ознаками, що 
вирізняють її з-поміж інших 
однорідних речей, індивідуа-
лізуючи її 

якщо вона має ознаки, влас-
тиві усім речам того ж роду, 
та вимірюється числом, ва-
гою, мірою 
 

є незамінною є замінною 
ІV. Речі 

споживні неспоживні 
річ, яка внаслідок одноразо-
вого її використання знищу-

річ, призначена для неоднора-
зового використання, яка збе-
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ється або припиняє існувати 
у первісному вигляді. 

рігає при цьому свій первісний 
вигляд протягом тривалого 
часу 

V. Речі 
головна річ приналежність 

 Річ, призначена для обслуговування іншої (го-
ловної) речі і пов'язана з нею спільним призна-
ченням. Приналежність слідує за головною 
річчю _(н., скрипка і її футляр). 

Складова частина речі – все те, що не може бути відокремлене від 
речі без її пошкодження або істотного знецінення. 
Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу викорис-
товувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю 
(складна річ). 

те, що отримано 
внаслідок виро-
бничого вико-
ристання речі, 
чи то готовий 
продукт, чи 
напівфабрикат 

продукти орга-
нічного розвитку 
як тварин, так і 
рослин (плоди 
фруктових де-
рев, масло, сир 
тощо). 

грошові та інші надхо-
дження від речі вна-
слідок її участі в циві-
льному обороті 

↑ ↑ ↑ 
Продукція Плоди Доходи 

все те, що 
виробляється добувається одержується 

з речі 
приноситься 
річчю 

належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором 
або законом 

Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукуп-
ність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є 
неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими права-
ми. 
Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за 
номінальною вартістю на всій території України, є грошова оди-
ниця України — гривня. Іноземна валюта може використовувати-
ся в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом. 

ЦІННІ ПАПЕРИ 
Цінний папір – документ встановленої форми з відповідними 
реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і ви-
значає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), 
і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами 
його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з 
цього документа, ін. особам. 

Групи цінних паперів, які можуть бути в Україні в цивіль-
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ному обороті: 
пайові засвідчують участь у статутному капіталі, нада-

ють їх власникам право на участь в управлінні 
емітентом і одержання частини прибутку, зокрема 
у вигляді дивідендів, та частини майна при лікві-
дації емітента 

боргові засвідчують відносини позики і передбачають 
зобов'язання емітента сплатити у визначений строк 
кошти відповідно до зобов'язання 

похідні механізм розміщення та обігу яких пов'язаний з 
правом на придбання чи продаж протягом строку, 
встановленого договором, цінних паперів, ін. фі-
нансових та (або) товарних ресурсів; 

товароро-
зпорядчі 

надають їхньому держателю право розпоряджати-
ся майном, вказаним у цих документах 

Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. 
Цінні папери можуть існуватисяу в 
↓ ↓ 

 документарній формі  бездокументарній формі 
Права, посвідчені цінним папером, можуть належати: 

1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); 
2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір); 
3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці 

права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу 
уповноважену особу (ордерний цінний папір). 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА 
Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти 
права інтелектуальної власності створюють цивільні права та 
обов'язки. 
Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості 
про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, держа-
ві та навколишньому середовищі. 
Порядок використання інформації та захисту права на неї встанов-
люється законом. 
Особисті немайнові блага, які охороняються цивільним законо-
давством: 
- здоров'я, життя; 
- честь, гідність і ділова репутація; 
- ім'я (найменування); 
- авторство; 
- свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 
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ін. блага. 
Відповідно до Конституції України життя і здоров'я людини, її 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю. 

ПРАВОЧИНИ 

Правочин – є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припи-
нення цивільних прав та обов'язків. 

Правочини 
↓ ↓ ↓ 

односторонні двосто-
ронні 

багатосто-
ронні 

дія однієї сторони. Створює обо-
в'язки лише для особи, яка його 
вчинила. Може створювати обо-
в'язки для інших осіб у випадках, 
встановлених законом, або за 
домовленістю з цими особами. 

погоджена дія двох або 
більше сторін. 

Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 
правочину 

1. Зміст правочину не може суперечити ЦКУ, ін. актам цивіль-
ного законодавства, а також моральним засадам суспільства. 

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг 
цивільної дієздатності. 

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і від-
повідати його внутрішній волі. 

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. 
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання право-

вих наслідків, що обумовлені ним. 
6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не 

може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, непо-
внолітніх чи непрацездатних дітей. 

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встано-
влена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. 

Форма правочину 
усна письмова 

Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються 
сторонами у момент їх вчинення. 
У письмовій формі належить вчиняти: 
1) правочини між юридичними особами; 
2) правочини між фізичною та юридичною особою; 
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3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 
20 і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян; 

4) ін. правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма. 
Способи волевиявлення при вчинені правочинів 

 Правочин, для якого не встановлена обов'язкова письмова фор-
ма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню 
волю до настання відповідних правових наслідків. 

 У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони 
до вчинення правочину може виражатися її мовчанням. 

Вимоги до письмової форми правочину 
1. Його зміст повинен бути зафіксований в одному або кількох 

документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. 
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, 
якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, елект-
ронного або ін. технічного засобу зв'язку. 

2. Повинен бути підписаний його стороною (сторонами). 
Нотаріальному посвідченню підлягає правочин, який вчинений у 

письмовій формі,  
 лише у випадках, встановлених законом або домовленістю 
сторін.  

 Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону 
України "Про здійснення державних закупівель", на вимогу 
замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідчен-
ню.  

 На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин 
з її участю може бути нотаріально посвідчений  

Нотаріальне посвідчення здійснюється нотаріусом або ін. посадо-
вою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення та-
кої нотаріальної дії. 

Державній реєстрації підлягає правочин лише у випадках, встано-
влених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його дер-
жавної реєстрації. 

Особа, яка 
вчинила 
односторон-
ній правочин 

має 
право 
відмови-
тися від 
нього 

якщо інше не встановлено зако-
ном. Якщо такою відмовою від 
правочину порушено права іншої 
особи, ці права підлягають захис-
ту 

Особи, які 
вчинили дво- 
або багатос-
торонній 
правочин 

за взаємною згодою сторін, а 
також у випадках, передбачених 
законом, навіть у тому разі, якщо 
його умови повністю ними вико-
нані 

Відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, в якій було 
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вчинено правочин. 
Недійсність правочину 

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент 
вчинення правочину стороною (сторонами) вимог щодо його 
укладення. 

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена зако-
ном (нікчемний правочин). 

3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але 
одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його 
дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин 
може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). 

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що 
пов'язані з його недійсністю. Якщо у зв'язку із вчиненням недійс-
ного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та 
моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною сторо-
ною. 
Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення право-
вих наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний 
правочин визнається судом недійсним. 
Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання 
іншого правочину, який вони насправді вчинили. 

Нікчемний правочин Правочин, визнаний судом недійсним 
є недійсним з моменту його вчинення 

ПРЕДСТАВНИЦТВО 
Представництво – правовідношення, в якому одна сторона (пред-
ставник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені 
другої сторони, яку вона представляє. 
Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу 
юридичної особи та з ін. підстав, встановлених актами цивільного 
законодавства. 

Представник 
може бути уповноваже-
ний на вчинення лише тих 
правочинів, право на 
вчинення яких має особа, 
яку він представляє 

не може вчиняти правочин, 
який відповідно до його змісту 
може бути вчинений лише особи-
сто тією особою, яку він предста-
вляє. 

Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє 
цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. 

Представниками за законом є 
1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх мало-

літніх та неповнолітніх дітей. 
2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізич-
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ної особи, визнаної недієздатною. 
3. Законним представником у випадках, встановлених законом, 

може бути інша особа. 
Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно 
виступає представником підприємців при укладенні ними догово-
рів у сфері підприємницької діяльності. 
Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися 
за довіреністю. 
Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою 
іншій особі для представництва перед третіми особами. 

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповід-
но до закону має вчинятися правочин. 

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк 
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинен-
ня її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчем-
ною. 

Представництво за довіреністю припиняється у разі: 
1) закінчення строку довіреності; 
2) скасування довіреності особою, яка її видала; 
3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені 

довіреністю; 
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, 

визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмежен-
ня її цивільної дієздатності. 

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, 
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмежен-
ня її цивільної дієздатності. 

Особа, яка видала довіреність, може у будь-який час скасувати 
довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчем-
ною. 

СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ 
Строк – певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи 
подія, яка має юридичне значення. 
Термін – певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи 
подія, яка має юридичне значення. 
Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законо-
давства, правочином або рішенням суду. 

Строк Термін 
визначається 
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роками, місяцями, тижнями, днями або 
годинами 

календарною датою 
або вказівкою на по-
дію, яка має неминуче 
настати 

Перебіг починається з наступного дня 
після відповідної календарної дати або 
настання події, з якою пов'язано його 
початок. 

Закінчення строку 

С
тр

о
к
 в

и
зн

ач
ен

и
й

 

роками спливає у відповідні місяць та число 
останнього року строку. 

півроком або 
кварталом 
року 

застосовуються правила про строки, які 
визначені місяцями. При цьому відлік 
кварталів ведеться з початку року 

місяцями спливає у відповідне число останнього 
місяця строку. Якщо закінчення строку, 
припадає на такий місяць, у якому не-
має відповідного числа, строк спливає в 
останній день цього місяця. 

тижнями спливає у відповідний день останнього 
тижня строку. 

Строк, визначений у півмісяця, дорівнює 15 дням. 
Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або 
інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним 
робочий день. 

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 
Позовна давність — це строк, у межах якого особа може зверну-
тися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або 
інтересу. 
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три 
роки. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися 
спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порів-
няно із загальною позовною давністю. 
Позовна давність в 1 рік застосовується, до вимог: 

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені); 
2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у за-

собах масової інформації (обчислюється від дня поміщення 
цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, ко-
ли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості); 

3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця 
у разі порушення переважного права купівлі частки у праві 
спільної часткової власності; 

4) у зв'язку з недоліками проданого товару; 
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5) про розірвання договору дарування; 
6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти; 
7) про оскарження дій виконавця заповіту. 

Позовна давність у 5 років застосовується до вимог про визнання 
недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або 
обману. 
Позовна давність у 10 років застосовується до вимог про застосу-
вання наслідків нікчемного правочину. 

Позовна давність, встановлена законом, за домовленістю сторін. 
може бути збільшена не може бути скорочена 

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа дові-
далася або могла довідатися про порушення свого права або про 
особу, яка його порушила. 

Позовна давність не поширюється: 
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових 

прав, крім випадків, встановлених законом; 
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу 

вкладу; 
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ін. 

ушкодженням здоров'я або смертю; 
5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика 

про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування); 
6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що здійснює 

управління державним резервом, стосовно виконання зобов'я-
зань, що випливають із Закону України «Про державний мате-
ріальний резерв». 

Законом можуть бути встановлені також ін. вимоги, на які не по-
ширюється позовна давність. 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 
Особисті немайнові права 
 належать кожній фізичній особі від народження або за законом; 
 не мають економічного змісту, якщо вони належать фізичній 

особі; 
 тісно пов'язані з фізичною особою. Фізична особа не може від-

мовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути 
позбавлена цих прав; 

 ними фізична особа володіє довічно. 
Відповідно до Конституції фізична особа має право  
- на життя; - на охорону здоров'я; 
- на свободу та особисту 
недоторканність; 

- на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля; 
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- на недоторканність житла; - на повагу до гідності та честі; 
- на таємницю листування, 
телефонних розмов, телегра-
фної та ін. кореспонденції; 

- на вільний вибір місця прожи-
вання та на свободу пересування; 

- на недоторканність особис-
того і сімейного життя; 

- на право на свободу літератур-
ної, художньої, наукової і техніч-
ної творчості 

ЦКУ та ін. законом можуть бути передбачені й ін. особисті не-
майнові права фізичної особи. Перелік особистих немайнових 
прав не є вичерпним. 

Зміст особистого немайнового права становить можливість 
фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведін-
ку у сфері свого приватного життя. 

Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. 
В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізич-
них осіб, які за віком або за станом здоров'я не можуть самостійно 
здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють 
батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. 

Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи можли-
ве лише у випадках, передбачених законом. 

Фізична особа має право на захист свого особистого немайно-
вого права від протиправних посягань інших осіб. Якщо фізичній 
особі внаслідок порушення її особистого немайнового права за-
вдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відш-
кодуванню. 

Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслі-
док поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інфор-
мації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інфор-
мації. Вважається, що негативна інформація, поширена про 
особу, є недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе 
протилежного. 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИ-
РОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

1. Право на життя. Фізична особа 
 має невід'ємне право на життя; 
 не може бути позбавлена життя; 
 має право захищати своє життя та здоров'я, а також життя та 

здоров'я іншої фізичної особи від протиправних посягань будь-
якими засобами, не забороненими законом. 

Медичні, наукові та ін. досліди можуть провадитися лише щодо 
повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. 
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Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припи-
нення її життя. 
2. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здо-
ров'ю. Фізична особа має право вимагати усунення небезпеки, 
створеної внаслідок підприємницької або іншої діяльності, яка 
загрожує життю та здоров'ю. 
3. Право на охорону здоров'я. Фізична особа має право на охоро-
ну її здоров'я. Охорона здоров'я забезпечується системною діяль-
ністю державних та ін. організацій. 
4. Право на медичну допомогу. Фізична особа має право на на-
дання їй медичної допомоги. Фізична особа, яка досягла 14 років і 
яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на 
вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його реко-
мендацій. 
5. Право на інформацію про стан свого здоров'я. Повнолітня 
фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про 
стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними 
медичними документами, що стосуються її здоров'я. 
6. Право на таємницю про стан здоров'я. Фізична особа має 
право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за 
медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані 
при її медичному обстеженні. 
7. Право на свободу. Фізична особа має право на свободу. Забо-
роняються будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізи-
чну особу, втягування її до вживання спиртних напоїв, наркотич-
них та психотропних засобів, вчинення інших дій, що порушують 
право на свободу. 
8. Право на особисту недоторканність. Фізична особа має право 
на особисту недоторканність. Вона не може бути піддана катуван-
ню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гід-
ність, поводженню чи покаранню. Фізичне покарання батьками 
(усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями 
малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається. 
9. Право на сім'ю. Фізична особа 
 незалежно від віку та стану здоров'я має право на сім'ю. 
 не може бути проти її волі розлучена з сім'єю, крім випадків, 

встановлених законом. 
 має право на підтримання зв'язків з членами своєї сім'ї та роди-

чами незалежно від того, де вона перебуває. 
Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи, 
крім випадків, передбачених Конституцією 
10. Право на опіку або піклування. Малолітня, неповнолітня 
особа, а також фізична особа, яка визнана недієздатною або циві-
льна дієздатність якої обмежена, має право на опіку або піклуван-



 
 
 
 

31 

ня. 
11. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Фізична 
особа має право на 
 безпечне для життя і здоров'я довкілля, 
 достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її збирання та 
поширення, 

 безпечні для неї продукти споживання (харчові продукти та 
предмети побуту). 

 на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, на-
вчання тощо. 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СО-

ЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 
1. Право на ім'я. Фізична особа має право на ім'я. 
2. Право на зміну імені.  
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прізвище, ім'я 
та по батькові 

у разі її усиновлення відповідно 
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прізвище 

відповідно до закону у разі реєст-
рації шлюбу, розірвання шлюбу 
або визнання його недійсним 

Підставами для відмови у зміні імені є: 
 перебування заявника під слідством, судом, адміністратив-

ним наглядом; 
 наявність у заявника судимості, яку не погашено або не зня-

то в установленому законом порядку; 
 офіційне звернення правоохоронних органів іноземних дер-

жав про оголошення розшуку заявника; 
 подання заявником неправдивих відомостей про себе. 

3. Право на використання імені. Фізична особа має право вико-
ристовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності. 
4. Право на повагу до гідності та честі. Кожен має право на 
повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є 
недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з 
позовом про захист її гідності та честі. 
5. Повага до людини, яка померла. Кожен зобов'язаний шаноб-
ливо ставитися 
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 до тіла людини, яка померла; 
 до місця поховання людини. 

6. Право на недоторканність ділової репутації. Фізична особа 
має право на недоторканність своєї ділової репутації і може звер-
нутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації. 
7. Право на індивідуальність. Фізична особа має право 
 на індивідуальність; 
 на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мов-

ної самобутності; 
 на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальнос-

ті, якщо вони не заборонені законом та не суперечать мораль-
ним засадам суспільства. 

8. Право на особисте життя та його таємницю. Фізична особа 
 має право на особисте життя; 
 сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з 

ним інших осіб; 
 має право на збереження у таємниці обставин свого особистого 

життя. 
9. Право на інформацію. Фізична особа має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Фізична 
особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її 
достовірності. Не допускається 
 збирання, зберігання, використання і поширення інформації про 

особисте життя фізичної особи без її згоди, крім випадків, ви-
значених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини; 

 збирання інформації, яка є державною таємницею або конфіде-
нційною інформацією юридичної особи. 

10. Право на особисті папери. Особисті папери (документи, фо-
тографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали то-
що) фізичної особи є її власністю. Фізична особа, якій належать 
особисті папери, може усно або у письмовій формі розпорядитися 
ними, у тому числі і на випадок своєї смерті. 
11. Право на ознайомлення з особистими паперами, які пере-
дані до фонду бібліотек або архівів. Фізична особа має право 
вільно ознайомлюватися і використовувати, зокрема шляхом опу-
блікування, будь-які особисті папери, передані до фонду бібліотек 
або архівів. 
12. Право на таємницю кореспонденції. Фізична особа має право 
на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов, телеграф-
них повідомлень та ін. видів кореспонденції. Листи, телеграми 
тощо є власністю адресата. 
13. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, 
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теле- та відео зйомок. Фізична особа може бути знята на фото-, 
кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на зні-
мання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо 
зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, 
мітингах та інших заходах публічного характеру. 
14. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотог-
рафіях та в інших художніх творах. Фотографія, ін. художні 
твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно 
показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи. 
Якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший 
художній твір може бути публічно показаний, відтворений або 
розповсюджений без її згоди. 
15. Право на свободу літературної, художньої, наукової і техні-
чної творчості. Фізична особа має право 
 на свободу літературної, художньої, наукової і технічної твор-

чості; 
 на вільний вибір сфер, змісту та форм (способів, прийомів) 

творчості. 
Цензура процесу творчості та результатів творчої діяльності не 
допускається. 
16. Право на місце проживання. Фізична особа має право 
на місце проживання; 
 на вільний вибір місця проживання та його зміну, крім випад-

ків, встановлених законом. 
17. Право на недоторканність житла. Житло фізичної особи є 
недоторканним. Проникнення до житла чи до ін. володіння фізич-
ної особи, проведення в ньому огляду чи обшуку може відбутися 
лише за вмотивованим рішенням суду. Фізична особа не може 
бути виселена або ін. чином примусово позбавлена житла, крім 
випадків, встановлених законом. 
18. Право на вибір роду занять. Фізична особа має право на 
вибір та зміну роду занять. Їй може бути заборонено виконувати 
певну роботу або обіймати певні посади у випадках і в порядку, 
встановлених законом. 
19. Право на свободу пересування. Фізична особа має право на 
свободу пересування. Фізична особа, яка є громадянином України, 
має право на безперешкодне повернення в Україну. 
Законом можуть бути встановлені особливі правила доступу на 
окремі території, якщо цього потребують інтереси державної без-
пеки, охорони громадського порядку, життя та здоров'я людей. 
20. Право на свободу об'єднання. Фізичні особи мають право на 
свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. 
Належність чи неналежність фізичної особи до політичної партії 
або громадської організації не є підставою для обмеження її прав, 
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надання їй пільг чи переваг. 
21. Право на мирні зібрання. Фізичні особи мають право вільно 
збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо. 
Обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встано-
влюватися судом відповідно до закону. 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійс-
нює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі 
інших осіб. Особливим видом права власності є право довірчої 
власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління 
майном. 

Зміст права власності 
↓ ↓ ↓ 

право володіння право користування право розпоряджання 
На зміст права власності не впливають 
 місце проживання власника; 
 місцезнаходження майна. 

Суб'єкти права власності 
Український народ ін. учасники цивільних відносин 

Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом. 
Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно 
позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. 

Здійснення права власності 
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном 

на власний розсуд. 
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не 

суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обо-
в'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад 
суспільства. 

3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх 
прав. 

4. Власність зобов'язує. 
5. Власник не може використовувати право власності на шкоду 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. 

6. Держава не втручається у здійснення власником права власності. 
7. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або 

власника може бути зобов'язано допустити до користування йо-
го майном ін. осіб лише у випадках і в порядку, встановлених 
законом. 
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8. Особливості здійснення права власності на культурні цінності 
встановлюються законом. 

Право власності Українського народу 
Об’єкти 

→ 

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та 
інші природні ресурси, які знаходяться в 
межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (мор-
ської) економічної зони 

Від імені Україн-
ського народу 
права власника 
здійснюють 

органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування в межах, встановле-
них Конституцією України 

Кожен громадянин має право користуватися природними об'єкта-
ми права власності Українського народу відповідно до закону. 

Право приватної власності 
Суб'єкти фізичні особи 

юридичні особи 
Об’єкти будь-яке майно, за винятком окремих його 

видів, які відповідно до закону не можуть їм 
належати 

Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності 
фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими. 

Право державної власності 
Суб'єкти держава Україна 
Об’єкти майно, у тому числі грошові кошти, яке нале-

жить державі Україна. 
Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійс-
нюють відповідно органи державної влади, у передбачених зако-
ном випадках – ін. суб’єкти. 

Право комунальної власності 
Суб'єкти територіальна громада 
Об’єкти майно, у тому числі грошові кошти, яке нале-

жить територіальній громаді 
Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють 
безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи 
місцевого самоврядування. 
Право власності набувається на підставах, що не заборонені зако-
ном, зокрема із правочинів. 

Підстави припинення права власності 
1) відчуження власником свого майна; 
2) відмови власника від права власності; 
3) припинення права власності на майно, яке за законом не може 
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належати цій особі; 
4) знищення майна; 
5) викупу пам'яток культурної спадщини; 
6) примусового відчуження земельних ділянок приватної власнос-

ті, ін. об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з моти-
вів суспільної необхідності відповідно до закону; 

8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника; 
9) реквізиції (примусово відчужене у власника майно на підставі 

та в порядку, встановлених законом, за умови попереднього і 
повного відшкодування його вартості з метою суспільної необ-
хідності у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за 
ін. надзвичайних обставин); 

10) конфіскації (безоплатне позбавлення права власності на майно 
за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення у ви-
падках, встановлених законом); 

11) припинення юридичної особи чи смерті власника. 
12) в ін. випадках, встановлених законом. 
Особа може відмовитися від права власності на майно, заявивши 
про це або вчинивши ін. дії, які свідчать про її відмову від права 
власності. 

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), 
належить їм на праві спільної власності (спільне майно). 

Право спільної власності 
↓ ↓ 

спільна часткова спільна сумісна 
↓ ↓ 

власність двох чи більше осіб 
із визначенням часток кож-
ного з них у праві власності 

без визначення часток кожного 
з них у праві власності 

Суб'єктами права спільної власності можуть бути фізичні осо-
би, юридичні особи, держава, територіальні громади 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 
Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, ін. примі-
щення, призначені та придатні для постійного проживання в них. 
Об’єкти права власності на житло 

Житловий 
будинок 

будівля капітального типу, споруджена з дотри-
манням вимог, встановлених законом, ін. норма-
тивно-правовими актами, і призначена для пос-
тійного у ній проживання. 

Садиба земельна ділянка разом з розташованими на ній 
житловим будинком, господарсько-побутовими 
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будівлями, наземними і підземними комунікаці-
ями, багаторічними насадженнями. 

Квартира ізольоване помешкання в житловому будинку, 
призначене та придатне для постійного у ньому 
проживання. 

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
Засади захисту права власності 
 Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права 

власності. 
 Власник, який має підстави передбачати можливість порушення 

свого права власності, може звернутися до суду з вимогою про 
заборону вчинення дій, які можуть порушити його право, або з 
вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому пору-
шенню. 
 Власник, права якого порушені, має право на відшкодування 

завданої йому майнової та моральної шкоди. 

РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 
Види речових прав на чуже майно 

1) право володіння; 
2) право користування (сервітут); 
3) право користування земельною ділянкою для сільськогос-
подарських потреб (емфітевзис); 
4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій); 
5) ін. речові права на чуже майно. 

І. Право володіння чужим майном може належати одночасно 
двом або більше особам. Воно виникає на підставі договору з 
власником або особою, якій майно було передане власником, на 
ін. підставах, встановлених законом. Володільцем чужого майна є 
особа, яка фактично тримає його у себе. 
ІІ. Право користування чужим майном (сервітут) може бути 
встановлене щодо земельної ділянки, ін. природних ресурсів (зе-
мельний сервітут) або ін. нерухомого майна для задоволення пот-
реб ін. осіб, які не можуть бути задоволені ін. способом. 
ІІІ. Право користування чужою земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб встановлюється договором між влас-
ником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користу-
ватися цією земельною ділянкою для с/г потреб. Строк договору 
про надання права користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для 
земельних ділянок державної або комунальної власності не може 
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перевищувати 50 років. 
ІV. Право користування чужою земельною ділянкою для забу-
дови (суперфіцій) виникає на підставі договору або заповіту, 
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
може бути встановлено на визначений або на невизначений строк 
Строк користування земельною ділянкою державної чи комуналь-
ної власності для забудови не може перевищувати 50 років. 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Право інтелектуальної власності — це право особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на ін. об'єкт права інтелек-
туальної власності. 

Право інтелектуальної власності 
↓ ↓ 

особисті немайнові права майнові права 
Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може 
бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у 
його здійсненні. 
Право інтелектуальної власності та право власності на річ не зале-
жать одне від одного. 

Об'єкти права інтелектуальної власності 
- літературні та художні твори; - компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем; 
- комп'ютерні програми; - наукові відкриття; 
- компіляції даних (бази 
даних); 

- винаходи, корисні моделі, проми-
слові зразки; 

- виконання; - комерційні таємниці; 
- раціоналізаторські пропози-
ції; 

- сорти рослин, породи тварин; 

- комерційні (фірмові) на-
йменування, торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), 
географічні зазначення; 

- фонограми, відеограми, передачі 
(програми) організацій мовлення. 

Суб'єкти права інтелектуальної власності 
 творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, 

виконавець, винахідник тощо) 
 ін. особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові 

права інтелектуальної власності відповідно до ЦКУ, ін. закону 
чи договору. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності 
1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, ви-

нахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 
2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелекту-

альної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації 
творця об'єкта права інтелектуальної власності; 
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3) ін. особисті немайнові права інтелектуальної власності, встано-
влені законом. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними 
безстроково, якщо інше не встановлено законом. 

Майнові права інтелектуальної власності 
1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 
2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелек-

туальної власності; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороня-
ти таке використання; 

4) ін. майнові права інтелектуальної власності, встановлені зако-
ном. 

Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом 
строків, встановлених ЦКУ, ін. законом чи договором. 
Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані 
відповідно до закону повністю або частково ін. особі. 

Права інтелек-
туальної влас-
ності на 
об'єкт, ство-
рений у зв'язку 
з виконанням 
трудового 
договору 

особисті 
немайнові 

належать працівникові, який 
створив цей об'єкт 

майнові 

належать працівникові, який 
створив цей об'єкт, та юриди-
чній або фізичній особі, де або 
у якої він працює, спільно, 
якщо ін. не встановлено дого-
вором. 

Права інтелек-
туальної влас-
ності на об'єкт, 
створений за 
замовленням 

 

особисті 
немайнові 

належать творцеві цього об'єкта 

майнові 

належать творцеві цього об'єк-
та та замовникові спільно, 
якщо інше не встановлено 
договором 

Порушення права інтелектуальної власності, в т.ч. невизнання 
цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідаль-
ність, встановлену ЦКУ, ін. законом чи договором. Кожна особа 
має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуа-
льної власності. 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
Об'єктами авторського права є твори: 

1) літературні та художні твори; 
2) комп'ютерні програми; 
3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 
упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуа-
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льної діяльності; 
4) ін. твори. 

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяль-
ності або математичні концепції як такі. 
Не є об'єктами авторського права: 

1) акти органів державної влади та органів місцевого самов-
рядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також 
їх офіційні переклади; 
2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, 
затверджені органами державної влади; 
3) повідомлення про новини дня або ін. факти, що мають ха-
рактер звичайної прес-інформації; 
4) ін. твори, встановлені законом. 

Автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним 
способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція 
авторства). 

Суб'єкти авторського права 
↓ ↓ 

первинним суб'єктом 
авторського права є 
автор твору 

інші фізичні та юридичні особи, які 
набули прав на твори відповідно до 
договору або закону. 

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить 
співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір 
одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може 
мати ще й самостійне значення. 
Авторське право виникає з моменту створення твору. 

Особисті немайнові права автора 
Автору твору належать особисті немайнові права, встановлені для 
права інтелектуальної власності, а також право: 

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням 
твору, якщо це практично можливо; 
2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням 
твору; 
3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; 
4) на недоторканність твору. 

Майнові права інтелектуальної власності на твір: 
1) право на використання твору; 
2) виключне право дозволяти використання твору; 
3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в 
тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 
законом. 

Використанням твору є його: 
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1) опублікування (випуск у світ); 
2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 
3) переклад; 
4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 
5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, анто-
логій, енциклопедій тощо; 
6) публічне виконання; 
7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 
8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переро-
бок тощо. 
Автор має право на плату за використання його твору, якщо інше 
не встановлено ЦКУ та ін. законом. 

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 
спливає через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступ-
ного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який 
пережив ін. співавторів, крім випадків, передбачених законом. 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІД-
КРИТТЯ 

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але 
об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ мате-
ріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового 
пізнання. 

Автор наукового відкриття має право надати науковому відк-
риттю своє ім'я або спеціальну назву. Право на наукове відкриття 
засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановлено-
му законом. 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КО-
РИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 

Винахід Корисна модель Промисловий зразок 
вважаються придатними для набуття права інтелектуальної 
власності на них, якщо вони, відповідно до закону 
є новим, має ви-
нахідницький 
рівень і придатний 
для промислового 
використання 

є новою і прида-
тною для проми-
слового викори-
стання. 

є новим 

Об’єктами можуть бути 
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продукт (пристрій, речовина тощо) або 
процес у будь-якій сфері технології 

форма, малюнок чи 
розфарбування або їх 
поєднання, що ви-
значають зовнішній 
вигляд промислового 
виробу. 

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну мо-
дель, промисловий зразок засвідчується патентом. 
Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну 
модель та промисловий зразок є: 

1) винахідник, автор промислового зразка; 
2) ін. особи, які набули прав на винахід, корисну модель та 
промисловий зразок за договором чи законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою 
їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав 
відповідно до закону. 

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на 

винахід корисну модель промисловий зразок 
спливає через 
20 років, що відлі-
ковуються від 
дати подання 
заявки на винахід 

спливає через 
10 років від 
дати подання 
заявки на ко-
рисну модель 

спливає через 15 років 
від дати подання заяв-
ки на промисловий 
зразок 

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Зобов'язання – правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 
зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну 
дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити 
гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання його обов'язку. 

Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, ро-
зумності та справедливості. 

Сторони у зобов'язанні 
1) боржник 

можуть бути одна або одночасно кілька осіб 
2) кредитор 
Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і 

обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана 
вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у 
тому, що вона має право вимагати від неї. 

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений ін. особою внаслі-
док: 
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1) передання ним своїх прав ін. особі за правочином (відступ-
лення права вимоги); 
2) правонаступництва; 
3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодав-
цем (майновим поручителем); 
4) виконання обов'язку боржника третьою особою. 

Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (пе-
реведення боргу) лише за згодою кредитора. 
Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України — 
гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'я-
зання в іноземній валюті. 

Боржник Кредитор 
зобов'язаний 

виконати 
свій обо-
в'язок 

прийняти виконання особисто, якщо інше не 
встановлено договором або законом, не випливає 
із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту 

Строки (терміни) виконання зобов'язання 

Я
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о
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встановлений воно підлягає виконанню у 
цей строк (термін) 

визначений вказів-
кою на подію, яка 
неминуче має наста-
ти, 

підлягає виконанню з настан-
ням цієї події 

не встановлений або 
визначений момен-
том пред'явлення 
вимоги 

кредитор має право вимагати 
його виконання у будь-який 
час. Боржник повинен викона-
ти обов'язок у 7-денний строк 
від дня пред'явлення вимоги, 
якщо обов'язок негайного 
виконання не випливає із 
договору або актів цивільного 
законодавства. 

Місце виконання зобов'язання встановлюється у договорі.  
Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, 
виконання провадиться: 

за
 з

о
б
о
в
'я

за
н

-
н

ям
 

про передання 
нерухомого май-
на 

за
 м

іс
ц

ем
 

знаходженням цього майна; 

про передання 
товару (майна) на 
підставі договору 
перевезення 

здавання товару (майна) перевіз-
никові; 
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про передання 
товару (майна), 
що виникає на 
підставі ін. пра-
вочинів, 

виготовлення або зберігання 
товару (майна), якщо це місце 
було відоме кредиторові на мо-
мент виникнення зобов'язання; 

грошовим  проживання кредитора, чи за її 
місцезнаходженням юридичної 
особи на момент його виникнення 

іншими проживання (місцезнаходженням) 
боржника. 

 

Види забезпечення виконання зобов'я-
зання 

 Неустойка 
 Порука 
 Гарантія 
 Застава 
 Притримання 
 Завдаток 

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у 
письмовій формі. 
1. Неустойка (штраф, пеня) – це грошова сума або інше майно, 
які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення бор-
жником зобов'язання. 

Штраф Пеня 
це неустойка, що обчислю-
ється у відсотках від суми 

це неустойка, що обчислюється 
у відсотках від суми 

невиконаного або неналеж-
но виконаного зобов'язання 

несвоєчасно виконаного грошо-
вого зобов'язання за кожен день 
прострочення виконання 

Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора 
збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням 
зобов'язання. 

Предмет неустойки 
↓ ↓ ↓ 

грошова сума рухоме нерухоме майно 
2. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором 
боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відпові-
дає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. 
Поручителем може бути одна особа або кілька осіб. Він має право 
на оплату послуг, наданих ним боржникові. 
Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково 
або у повному обсязі. 
3. За гарантією банк, ін. фінансова установа, страхова організація 
(гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання 
боржником (принципалом) свого обов'язку. 
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Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання 
боржником. Обов'язок гаранта перед кредитором обмежується 
сплатою суми, на яку видано гарантію. Гарант має право на оплату 
послуг, наданих ним боржникові. 
Гарантія діє протягом строку, на який вона видана. 
4. Завдаток –– грошова сума або рухоме майно, що видається 
кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором 
платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його 
виконання. 
Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних 
з боржника платежів, є завдатком, вона вважається 
авансом. 
5. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі 
невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпече-
ного заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого 
майна переважно перед ін. кредиторами цього боржника, якщо ін. 
не встановлено законом (право застави). 

Іпотека Заклад 
застава нерухомого 
майна, що залишається 
у володінні заставодав-
ця або третьої особи 

застава рухомого майна, що пере-
дається у володіння заставодержа-
теля або за його наказом — у воло-
діння третій особі 

Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні 
папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і 
на яке може бути звернене стягнення 
6. Притримання. Кредитор, який правомірно володіє річчю, що 
підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у 
разі невиконання ним у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі 
або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та ін. 
збитків має право притримати її у себе до виконання боржником 
зобов'язання. 

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Зобов'язання припиняється 

 частково  у повному обсязі 
або на підставах, встановлених договором або законом. 

Зобов'язання припиняється: 
 виконанням, проведеним належним чином; 
 переданням відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, 

строки й порядок передання відступного встановлюються сто-
ронами; 

 зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання 
яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встанов-
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лений або визначений моментом пред'явлення вимоги; 
 за домовленістю сторін; 
 внаслідок звільнення (прощенням боргу); 
 поєднанням боржника і кредитора в одній особі; 
 неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку 

жодна із сторін не відповідає; 
 смертю фізичної особи, якщо зобов'язання нерозривно пов'яза-

не з нею; 
 ліквідацією юридичної особи. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з 
порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне 
виконання). 
Правові наслідки порушення зобов'язання  

настають у разі порушення зобов'язання 

встановлені договором або законом, зокрема:  
1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від 
зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або 
розірвання договору; 
2) зміна умов зобов'язання; 
3) сплата неустойки; 
4) відшкодування збитків та моральної шкоди. 

Боржник Кредитор 
вважається таким, що прострочив, якщо він 

не приступив до 
виконання зобо-
в'язання або не 
виконав його у 
строк, встанов-
лений договором 
або законом 

відмовився прийняти належне виконання, 
запропоноване боржником, або не вчинив 
дій, що встановлені договором, актами 
цивільного законодавства чи випливають із 
суті зобов'язання або звичаїв ділового 
обороту, до вчинення яких боржник не міг 
виконати свого обов'язку. 

Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наяв-
ності її вини (умислу або необережності). 
Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних 
від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. 

Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповіда-
льності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це по-
рушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. 

Договором або законом може бути передбачена поряд із від-
повідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідаль-
ність ін. особи. 
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ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 
Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 

д
о
го

в
ір

 

односторонній 

одна сторона бере на себе обов'язок 
перед другою стороною вчинити певні 
дії або утриматися від них, а друга 
сторона наділяється лише правом вимо-
ги, без виникнення зустрічного обов'яз-
ку щодо першої сторони 

двосторонній правами та обов'язками наділені обидві 
сторони договору. 

До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатос-
торонні договори), застосовуються загальні положення про дого-
вір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих 
договорів. 

Зміст договору 
умови (пункти) умови 

↓ ↓ 
визначені на розсуд 
сторін і погоджені ними 

обов'язкові відповідно до актів 
цивільного законодавства 

Змішаний договір – договір, в якому містяться елементи різних 
договорів. 
Договір є обов'язковим для виконання сторонами. 
Строк договору – час, протягом якого сторони можуть здійснити 
свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. Дого-
вір є чинним з моменту його укладення. 
Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У вста-
новлених законом випадках застосовуються ціни (тарифи, ставки 
тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими 
органами державної влади або органами місцевого самоврядуван-
ня. 
Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла 
на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт 
або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна 
торгівля, перевезення транспортом загального користування, пос-
луги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). 
Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх 
споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. 
Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені пра-
вила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного 
договору. 
Договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією із 
сторін у формулярах або ін. стандартних формах, який може бути 
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укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропо-
нованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонува-
ти свої умови договору. 
Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу 
сторони, яка приєдналася, якщо вона 
позбавляється прав, які звичайно мала, 
якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторо-
ни за порушення зобов'язання 
містить ін. умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. 
Попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом 
певного строку (у певний термін) укласти договір у майбутньому 
(основний договір) на умовах, встановлених попереднім догово-
ром. 
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основ-
ного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, 
— у письмовій формі. 
Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому 
немає волевиявлення сторін щодо надання йому сили попередньо-
го договору, не вважається попереднім договором. 
Договір на користь третьої особи – договір, в якому боржник 
зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка 
встановлена або не встановлена у договорі. 
Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як 
особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої перед-
бачено виконання, якщо інше не встановлено договором, законом 
чи не випливає із суті договору. 

УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли 
згоди з усіх істотних умов договору.  

Істотними умовами договору є 
- умови про предмет договору, 
- умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для 

договорів даного виду, 
- умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути 

досягнуто згоди. 
Договір укладається шляхом 

- пропозиції однієї сторо-
ни укласти договір (офе-
рти) 

- прийняття пропозиції (акцепту) 
другою стороною 

- має містити істотні умо-
ви договору і виражати 
намір особи, яка її зроби-
ла, вважати себе зобов'я-

- відповідь особи, якій адресована 
пропозиція укласти договір, про її 
прийняття (акцепт) повинна бути 
повною і безумовною 
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заною у разі її прийняття 
Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги 
щодо форми договору не встановлені законом. 

Момент укладення договору 
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одержання особою, яка напра-
вила пропозицію укласти 
договір, відповіді про прийн-
яття цієї пропозиції 

Якщо для укладення 
необхідні передання 
майна або вчинення ін. 
дії 

передання відповідного майна 
або вчинення певної дії 

Якщо підлягає нотарі-
альному посвідченню 
або (і) державній ре-
єстрації 

його нотаріального посвідчен-
ня або (і) державної реєстрації 

Договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або за 
місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію 
укласти договір, якщо ін. не встановлено договором. 

Змінити або розірвати договір 
 можна за згодою сторін; 
 за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного 

порушення договору другою стороною та в ін. випадках. 
Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що 
й договір, що змінюється або розривається. 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає 
або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій сто-
роні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти 
майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 
Предмет договору купівлі-продажу 
 товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде 

створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; 
 майнові прав; 
 право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. 

Договори купівлі-продажу, які укладаються у письмовій формі і 
підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації: 

 договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного май-
нового комплексу, житлового будинку (квартири) або ін. 
нерухомого майна. 

Право продажу товару належить власникові товару. 
Продавець 
 зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором 
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купівлі-продажу; 
 повинен одночасно з товаром передати покупцеві його прина-

лежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості 
тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із 
товаром відповідно до договору або актів цивільного законо-
давства. 

Покупець зобов'язаний 
 прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати 

заміни товару або має право відмовитися від договору купівлі-
продажу; 

 вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться, 
необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання 
товару, якщо інше не встановлено договором або актами циві-
льного законодавств; 

 оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-
продажу. 

ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здій-
снює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується 
передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особис-
того, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підп-
риємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти 
товар і оплатити його. 
Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання купів-
лі-продажу є публічним. 
До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю 
покупця-фізичної особи, не врегульованих ЦКУ, застосовується 
законодавство про захист прав споживачів. 
 

Публічною пропозицією укласти договір є 
пропозиція товару в 
рекламі, каталогах, 
ін. описах товару, 
звернених до неви-
значеного кола осіб, 

виставлення товару, демонстрація 
його зразків або надання відомостей 
про товар (описів, каталогів, фотозні-
мків тощо) у місцях його продажу 

якщо вона містить усі 
істотні умови дого-
вору 

незалежно від того чи вказана ціна та 
ін. істотні умови договору купівлі-
продажу, крім випадків, коли прода-
вець явно визначив, що відповідний 
товар не призначений для продажу 
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Продавець зобов'язаний 
- надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, 
що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимо-
гам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і спо-
собів надання. 

Покупець має право 
- до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вима-
гати проведення в його присутності перевірки властивостей това-
ру або демонстрації користування товаром, якщо це не виключе-
но характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгі-
влі. 
- Покупець має право протягом 14 днів з моменту передання йо-
му непродовольчого товару належної якості, якщо триваліший 
строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі 
або ін. місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар ін. 
розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі ви-
явлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перераху-
нок з продавцем. Якщо у продавця немає необхідного для обміну 
товару, покупець має право повернути придбаний товар продав-
цеві та одержати сплачену за нього грошову суму. 

Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задо-
воленню, якщо товар не був у споживанні, збережено його товар-
ний вид, споживчі властивості та за наявності доказів придбання 
товару у цього продавця. 

У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або ін. стро-
ків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи догово-
ром, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації 
товару покупець має право за своїм вибором:  

1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного 
усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійс-
нених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;  
2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на 
аналогічний товар належної якості або на такий самий товар 
ін.моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;  
3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного 
зменшення ціни;  
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої  
за товар грошової суми. 

За договором найму-продажу до переходу до покупця права вла-
сності на переданий йому продавцем товар покупець є наймачем 
(орендарем) цього товару. 
Покупець стає власником товару, переданого йому за договором 
найму-продажу, з моменту оплати товару, якщо інше не встанов-
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лено договором. 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ 
За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює 
підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановле-
ний строк (строки) товар у власність покупця для використання 
його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'яза-
них з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним вико-
ристанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за 
нього певну грошову суму. 
До договору поставки застосовуються загальні положення про 
купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом 
або не випливає з характеру відносин сторін. 

ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ 
За договором контрактації сільськогосподарської продукції 
виробник с/г продукції зобов'язується виробити визначену догово-
ром с/г продукцію і передати її у власність заготівельникові (конт-
рактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник 
зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встанов-
леними цінами відповідно до умов договору. 

До договору контрактації застосовуються загальні положення 
про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо 
інше не встановлено договором або законом. 

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІН. РЕСУР-

САМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ 
За договором постачання енергетичними та ін. ресурсами через 
приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов'язується 
надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та 
ін. ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов'я-
зується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись 
передбаченого договором режиму її використання, а також забез-
печити безпечну експлуатацію енергетичного та ін. обладнання. 
До договору постачання енергетичними та ін. ресурсами через 
приєднану мережу застосовуються загальні положення про купів-
лю-продаж, положення про договір поставки, якщо ін. не встанов-
лено законом або не випливає із суті відносин сторін. 

ДОГОВІР МІНИ 
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За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується пере-
дати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. 

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він 
передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. До-
говором може бути встановлений обмін майна на роботи (послу-
ги). 

Договором може бути встановлена доплата за товар більшої ва-
ртості, що обмінюється на товар меншої вартості. 

До договору міни застосовуються загальні положення про купі-
влю-продаж, положення про договір поставки, договір контракта-
ції або ін. договори, елементи яких містяться в договорі міни, 
якщо це не суперечить суті зобов'язання. 

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ 
За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 
зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдарову-
ваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 

Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на 
користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового 
характеру, не є договором дарування. 

Дарунком можуть бути 
рухомі речі, в 
тому числі 
гроші та цінні 
папери 

нерухомі 
речі 

майнові права, якими даруваль-
ник володіє або які можуть 
виникнути у нього в майбут-
ньому 

 
Форма договору дарування 
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предметів особистого користування та 
побутового призначення 

може бути укла-
дений усно 

майнового права та договір з 
обов'язком передати дарунок у 
майбутньому 
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у письмовій 
формі 
 рухомих речей, які мають особ-

ливу цінність 

нерухомої речі  у письмовій 
формі і підлягає 
нотаріальному 
посвідченню 

валютних цінностей на суму, яка 
перевищує 50-кратний розмір 
неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян 

Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, 
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юридичні особи, держава Україна, АРК, територіальна громада. 
Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту 
його прийняття. 
Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема 
грошей та цінних паперів для досягнення ними певної, наперед 
обумовленої мети. 

Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожер-
тви. До договору про пожертву застосовуються положення про 
договір дарування, якщо ін. не встановлено законом. 

ДОГОВІР РЕНТИ 
За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає дру-
гій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти 
взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві 
ренту у формі певної грошової суми або в ін. формі. 

Договором ренти може бути встановлений обов'язок виплачува-
ти ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного 
строку. Рента виплачується після закінчення кожного календарно-
го кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти. 

Договір встановлює 
форму (грошова, шляхом передання речей, 
виконання робіт або надання послуг) 

розмір 

сплати ренти 
Договір ренти укладається у письмовій формі і підлягає нотарі-

альному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна 
під виплату ренти підлягає також державній реєстрації. 
Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні 
особи. 

Платник Одержувач 
безстрокової ренти має право 

відмовитися від договору 
ренти 

вимагати розірвання договору 
ренти 

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) 
За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (від-
чужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житло-
вий будинок, квартиру або їх частину, ін. нерухоме майно або 
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобо-
в'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) догля-
дом довічно. 
Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій 
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формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Договір довічного 
утримання (догляду), за яким передається набувачеві у власність 
нерухоме майно, підлягає державній реєстрації. 

Сторони в договорі довічного утримання (догляду) 
Відчужувач Набувач 

бути фізична особа незалежно 
від її віку та стану здоров'я 

повнолітня дієздатна фізична 
особа або юридична особа 

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед від-
чужувачем є солідарним. 

Припинення договору довічного утримання (догляду) 
1. Може бути розірваний за рішенням суду: 

- на вимогу відчужувача або третьої особи у разі невиконання 
або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, не-
залежно від його вини; 

- на вимогу набувача. 
2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю 

відчужувача. 

ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) 
За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язу-
ється передати наймачеві майно у користування за плату на пев-
ний строк. 
Предметом договору найму може бути 
 річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій 

первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспожи-
вна річ); 

 майнові права. 
Право передання майна у найм має 

 власник речі; 
 особа, якій належать майнові права; 
 особа, уповноважена на укладення договору найму. 

За користування майном з наймача справляється плата (за вибором 
сторін у грошовій або натуральній формі), розмір якої встановлю-
ється договором найму. Плата за користування майном вноситься 
щомісячно, якщо ін. не встановлено договором. 

Строк договору найму 
вказується у договорі 
якщо не вказаний, то 
вважається укладе-
ним на невизначений 
строк 

кожна сторона може відмовитися від 
договору в будь-який час, письмово 
попередивши про це другу сторону за 
1 місяць, а у разі найму нерухомого 
майна — за 3 місяці 

закон встановлює якщо до спливу максимального строку 
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максимальні (грани-
чні) строки договору 
найму окремих видів 
майна 

жодна із сторін не відмовилася від 
договору, він припиняється зі спливом 
максимального строку договору 

 
Піднайм – передання наймачем речі у користування іншій особі. 
Можливий лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Строк договору піднайму не може пере-
вищувати строку договору найму. До договору піднайму застосо-
вуються положення про договір найму. 
Договір найму припиняється у разі 
- смерті фізичної особи наймача; 
- ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодав-
цем; 
- його розірвання (у випадку вимоги наймодавця чи наймача). 

ДОГОВІР ПРОКАТУ 
За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємни-
цьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язу-
ється передати рухому річ наймачеві у користування за плату на 
певний строк. 
Договір прокату є публічним договором, договором приєднання. 
Наймодавець може встановлювати типові умови договору прока-
ту. Типові умови договору прокату не можуть порушувати прав 
наймачів, встановлених законом. Плата за прокат речі встанов-
люється за тарифами наймодавця. 
Предмет договору прокату є рухома річ, 
 яка використовується для задоволення побутових невиробни-

чих потреб. 
 може використовуватися для виробничих потреб, якщо це вста-

новлено договором. 
Наймач має право відмовитися від договору прокату і повернути 
річ наймодавцеві у будь-який час. 

ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА 
За договором найму (оренди) житла одна сторона — власник 
житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій 
стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний 
строк за плату. 
Договір найму житла укладається у письмовій формі. 
Предметом договору найму житла можуть бути помешкання, 
зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його час-
тина. 
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Сторони у договорі найму житла 
— фізичні 
особи 

— юридичні особи (можуть використовува-
ти житло лише для проживання у ньому 
фізичних осіб) 

У договорі найму житла встановлюється 
 розмір та строки (якщо строк не встановлений, то наймач 

вносить її щомісяця) плати за користування житлом; 
 строк найму житла (якщо не встановлений, договір вважа-

ється укладеним на 5 років). 
Розірвання договору найму житла 

1. На вимогу наймача. 
- Наймач має право за згодою ін. осіб, які постійно прожива-
ють разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору 
найму, письмово попередивши про це наймодавця за 
3 місяці. 
- Наймач має право відмовитися від договору, якщо житло 
стало непридатним для постійного проживання у ньому. 

2. За рішенням суду на вимогу наймодавця у разі: 
- невнесення наймачем плати за житло за 6 місяців, якщо до-
говором не встановлений більш тривалий строк, а при корот-
костроковому наймі — понад 2 рази; 
- руйнування або псування житла наймачем або ін. особами, 
за дії яких він відповідає; 

3. На вимогу наймодавця 
- у разі необхідності використання житла для проживання 
самого наймодавця та членів його сім'ї. Наймодавець пови-
нен попередити наймача про розірвання договору не пізніше 
ніж за 2 місяці; 
- у разі використання наймачем або ін. особами, за дії яких 
він відповідає, житла не за призначенням або систематичне 
порушення прав та інтересів сусідів. 

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ 
За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно 
передає або зобов'язується передати другій стороні (користуваче-
ві) річ для користування протягом встановленого строку. 
Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони пря-
мо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між 
ними. 
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 речі побутового призна-
чення між фізичними 
особами 

може укладатися усно 
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між юридичними особа-
ми, а також між юридич-
ною та фізичною особою 

укладається у письмовій фор-
мі. 

будівлі, іншої капіталь-
ної споруди (їх окремої 
частини 

укладається у письмовій фор-
мі, якщо строк договору 1 рік і 
більше, то підлягає нотаріаль-
ному посвідченню. 

транспортного засобу, в 
якому хоча б однією 
стороною є фізична 
особа 

укладається у письмовій фор-
мі і підлягає нотаріальному 
посвідченню 

Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він 
визначається відповідно до мети користування нею. 
Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа. 
Користувач зобов'язаний: 
 нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану 

речі, переданої йому в користування; 
 користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, 

визначеної у договорі; 
 користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено дого-

вором; 
 повернути річ після закінчення строку договору в такому само-

му стані, в якому вона була на момент її передання. 
Розірвання договору позички 
1. Користувач має право повернути річ, передану йому у користу-

вання, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ 
потребує особливого догляду або зберігання, користувач зо-
бов'язаний повідомити позичкодавця про відмову від дого-
вору (позички) не пізніш як за 7 днів до повернення речі. 

2. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і пове-
рнення речі у разі, якщо: 
- у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрі-
бною йому самому; 
- користування річчю не відповідає її призначенню та умо-
вами договору; 
- річ самочинно передана у користування іншій особі; 
- в результаті недбалого поводження з річчю вона може бу-
ти знищена або пошкоджена. 

3. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має 
право вимагати розірвання договору, який укладено без визначен-
ня строку. Про розірвання договору користувач має бути повідом-
лений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички. 
Договір позички припиняється у разі 
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 смерті фізичної особи; 
 ліквідації юридичної особи, якій річ було передано в користу-

вання, якщо ін. не встановлено договором. 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ 
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на 
свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони 
(замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити 
виконану роботу. 

Договір підряду може укладатися на  
 виготовлення 

р
еч

і 

 
на виконання іншої роботи з 

переданням її результату замо-
вникові. 

 

 обробку 
 переробку 
 ремонт 

Підрядник має право залучити до виконання роботи інших осіб 
(субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником 
за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед 
замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — 
як замовник. 

У договорі підряду визначається ціна роботи (включає відшко-
дування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу) або 
способи її визначення. Ціна у договорі підряду може бути визна-
чена у кошторисі. 

Кошторис на виконання робіт може бути 
приблизним твердим, якщо інше не встановлено догово-

ром. 
Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у 
договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки 
виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а 
замовник має право вимагати її виконання у розумні строки. 

У разі виникнення між замовником і підрядником спору з при-
воду недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-
кого з них має бути призначена експертиза. 

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата ви-
конаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний спла-
тити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи 
за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений 
строк або, за згодою замовника, — достроково. 

Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам догово-
ру підряду, а в разі їх відсутності або неповноти — вимогам, що 
звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. 
Якщо виконана робота неналежної якості, то замовник має пра-
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во за своїм вибором вимагати від підрядника: 
1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; 
2) пропорційного зменшення ціни роботи; 
3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо 
право замовника усувати їх встановлено договором. 

Підрядник має право замість усунення недоліків роботи безоплат-
но виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, 
завданих простроченням виконання. 
До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором 
підряду, застосовується позовна давність в 1 рік, а щодо будівель і 
споруд — 3 роки від дня прийняття роботи замовником. 

ДОГОВІР ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ 
За договором побутового підряду підрядник, який здійснює пі-

дприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням 
фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задово-
лення побутових та ін. особистих потреб, а замовник зобов'язуєть-
ся прийняти та оплатити виконану роботу. 

Договір побутового підряду є публічним договором. До відносин 
за договором побутового підряду, не врегульованих ЦКУ, застосо-
вується законодавство про захист прав споживачів. 

Договір побутового підряду вважається укладеним у належній 
формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або ін. доку-
мент, що підтверджує укладення договору. 
Гарантії прав замовника 
1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до 
договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або пос-
луг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовити-
ся від оплати відповідних робіт або послуг. 
2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи від-
мовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядни-
кові частину встановленої ціни роботи пропорційно фактично 
виконаній роботі та відшкодувавши йому витрати. 
Підрядник зобов'язаний 
1) до укладення договору надати замовникові необхідну та досто-
вірну інформацію про 

 запропоновані роботи, 
 їх види та особливості, 
 ціну та форму оплати роботи, 
 повідомити замовникові на його прохання ін. відомості, 

що стосуються договору, 
 назвати конкретну особу, яка буде виконувати роботу, 

якщо за характером роботи це має значення. 
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2) при здачі робіт повідомити замовника про вимоги, яких необ-
хідно додержувати для ефективного та безпечного використання 
виготовленої або переробленої речі або ін. виконаної роботи, а 
також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недо-
держання відповідних вимог. 

Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, ви-
значається за погодженням сторін, або у встановленому порядку 
прейскурантами (цінниками), тарифами тощо. Робота оплачується 
замовником після її остаточного передання підрядником. За зго-
дою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні 
договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному 
обсязі. 

ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ 
За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується 
збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати ін. 
будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної докумен-
тації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний 
майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-
кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на 
підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та 
оплатити їх. 
Договір будівельного підряду укладається на 
 проведення нового будівництва, 
 капітального ремонту, 
 реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, буді-

вель (зокрема житлових будинків), споруд, 
 виконання монтажних, пусконалагоджувальних та ін. робіт, 

нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. 
Власником об'єкта будівництва або результату ін. будівельних 
робіт до їх здачі замовникові є підрядник. 
Підрядник зобов'язаний 
1) здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи 

відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст 
робіт та ін. вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що 
визначає ціну робіт; 

2) виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в 
кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не 
встановлено договором будівельного підряду. 

Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на 
підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного 
підряду. 

Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної 
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документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, 
що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не 
перевищують 10 % визначеної у кошторисі ціни і не змінюють 
характеру робіт, визначених договором. 

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудова-
ного об'єкта (виконаних робіт), якщо ін. порядок розрахунків не 
встановлений за погодженням сторін. 

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником офор-
мляється актом, підписаним обома сторонами. 

Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі ви-
явлення недоліків, які виключають можливість використання 
об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені 
підрядником, замовником або третьою особою. 

За невиконання або неналежне виконання обов'язків за догово-
ром будівельного підряду 

підрядник замовник 
сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та 
відшкодовує збитки в повному обсязі 
 якщо не доведе, що порушення дого-

вору сталося не з його вини. 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПО-
ШУКОВИХ РОБІТ 
За договором підряду на проведення проектних та пошукових 
робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника 
проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати по-
шукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх. 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 
За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) 
зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здій-
снення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено догово-
ром. 

Виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, 
встановлених договором, виконавець має право покласти вико-
нання договору на ін. особу, залишаючись відповідальним в пов-
ному обсязі перед замовником за порушення договору. 

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замов-
ник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у стро-
ки та в порядку, що встановлені договором. 
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Якщо неможливість виконати договір про надання послуг 
виникла не з вини виконав-

ця 
виникла з вини замовника 

замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві 
розумну плату плату в повному обсязі, якщо 

ін. не встановлено договором 
або законом 

За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов'яза-
ний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для 
виконання договору. 
Строк договору про надання послуг встановлюється за домовлені-
стю сторін, якщо ін. не встановлено законом або іншими нормати-
вно-правовими актами. 
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 у разі наявності його вини, у 

повному обсязі, якщо ін. не 
встановлено договором. 

 
безо-
плат-
ним 

у розмірі, що не перевищує 
два неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, якщо 
ін. розмір відповідальності 
виконавця не встановлений 
договором. 

Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі 
шляхом односторонньої відмови від договору або за домовленістю 
сторін. Порядок і наслідки розірвання договору про надання пос-
луг визначаються домовленістю сторін або законом. 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за 
договором перевезення. 

Загальні умови перевезення визначаються ЦКУ, ін. законами, 
транспортними кодексами (статутами), ін. нормативно-правовими 
актами та правилами, що видаються відповідно до них. 

Одна сторона – перевізник Договір 
перевезення 

Друга сторона 

зобов'язується доставити 
довірений їй другою сто-
роною вантаж до пункту 
призначення та видати 
його особі, яка має право 
на одержання вантажу 

вантажу відправник зобо-
в'язується сплати-
ти за перевезення 
вантажу встанов-
лену плату 
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(одержувачеві) 
зобов'язується перевезти 
другу сторону (пасажира) 
до пункту призначення, а 
в разі здавання багажу — 
також доставити багаж до 
пункту призначення та 
видати його особі, яка має 
право на одержання бага-
жу 

пасажира та 
багажу 

пасажир зобов'я-
зується сплатити 
встановлену пла-
ту за проїзд та за 
провезення бага-
жу 
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укладається у письмовій формі 

підтверджується 

складенням транспортної 
накладної (коносамента або ін. 
документа, встановленого 
транспортними кодексами 
(статутами). 

пасажира 
та багажу 

підтверджу-
ється 

видачею відповідно квитка та 
багажної квитанції, форма 
яких встановлюється транспо-
ртними кодексами. 

Пасажир має право: 
1) одержати місце у транспортному засобі згідно із придбаним 

квитком; 
2) провозити з собою безоплатно одну дитину віком до 6 років без 

права зайняття нею окремого місця; 
3) купувати для дітей віком від 6 до 14 років дитячі квитки за 

пільговою ціною; 
4) перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах норм, 

встановлених транспортними кодексами (статутами); 
5) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням стро-

ку чинності проїзних документів (квитка) не більше ніж на 
10 діб, а в разі хвороби — на весь час хвороби; 

6) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад 
повну або часткову вартість квитка — залежно від строку 
здавання квитка згідно з правилами, встановленими транс-
портними кодексами; 

7) отримувати повну та своєчасну інформацію про час та місце 
відправлення транспортного засобу за вказаним у транспор-
тному документі (квитку) маршрутом. 

8) ін. права. 
Договір чартеру (фрахтування) 
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Одна сторона – 
фрахтівник 

зобов'язується надати другій стороні за 
плату всю або частину місткості в одному 
чи кількох транспортних засобах на один 
або кілька рейсів для перевезення вантажу, 
пасажирів, багажу, пошти або з ін. метою, 
якщо це не суперечить закону та ін. нор-
мативно-правовим актам 

Друга сторона –
фрахтувальник 

зобов'язується оплатити послуги фрахтів-
ника 

Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти може здійснюва-
тися кількома видами транспорту за єдиним транспортним доку-
ментом (пряме змішане сполучення). 
Довгостроковий договір – це договір, який укладається перевіз-
ником і власником (володільцем) вантажу в разі необхідності 
здійснення систематичних перевезень.  

Одна сторона – перевізник 
 

Друга сторона – власник (воло-
ділець) вантажу 

зобов'язується у встановлені строки 
приймати передавати 
для перевезення вантаж у встановленому обсязі 
У довгостроковому договорі перевезення вантажу встановлю-

ються обсяг, строки та ін. умови надання транспортних засобів і 
передання вантажу для перевезення, порядок розрахунків, а також 
ін. умови перевезення. 

Перевезення, що здійснюється юридичною особою, вважається 
перевезенням транспортом загального користування, якщо із зако-
ну, ін. нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій органі-
зації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажу, 
пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи. 
Договір перевезення транспортом загального користування є пуб-
лічним договором. 

За перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти 
 яке здійснюється транспор-

том загального користу-
вання 

стягується провізна плата у розмірі, що визначається за домов-
леністю сторін, 
якщо ін. не встановлено законом 
або ін. нормативно-правовими 
актами. Якщо розмір не визна-
чений, то стягується розумна 
плата. 

якщо вона не встановлена 
тарифами, затвердженими 
у встановленому порядку 
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Перевізник зобов'язаний доставити вантаж, пасажира, багаж, 
пошту до пункту призначення у строк, встановлений договором, 
якщо ін. строк не встановлений транспортними кодексами (стату-
тами), нормативно-правовими актами та правилами, що видаються 
відповідно до них, а в разі відсутності таких строків — у розумний 
строк. 

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 
За договором транспортного експедирування одна сторона (екс-
педитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (кліє-
нта) виконати або організувати виконання визначених договором 
послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу. 

Договір транспортного експедирування укладається у письмовій 
формі. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо 
вона є необхідною для виконання його обов'язків. Клієнт зобов'я-
заний надати експедиторові документи та іншу інформацію про 
властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформа-
цію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встанов-
лених договором. 

Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки 
одержаної інформації, а в разі її неповноти — вимагати у клієнта 
необхідну додаткову інформацію. 

Розмір плати експедиторові встановлюється договором транспо-
ртного експедирування, якщо ін. не встановлено законом. Якщо 
розмір плати не встановлений, клієнт повинен виплатити експеди-
тору розумну плату. 

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ 
За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується 
зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і 
повернути її поклажодавцеві у схоронності. 
Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей здійсню-
ється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у камерах, 
приміщеннях) загального користування. 
Договір зберігання у визначених ЦКУ випадках укладається у 
письмовій формі. Письмова форма договору вважається дотрима-
ною, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, 
квитанцією або ін. документом, підписаним зберігачем.  
Прийняття речі на зберігання 
 при пожежі, повені, раптовому захворюванні або за інших над-

звичайних обставин може підтверджуватися свідченням свідків; 
 може підтверджуватися видачею поклажодавцеві номерного 
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жетона, ін. знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання. 
Строк зберігання 
— Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом строку, встанов-

леного у договорі зберігання. 
— Якщо строк зберігання у договорі не встановлений, зберігач 

зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем ви-
моги про її повернення. 

— Якщо строк зберігання речі визначений моментом пред'явлення 
поклажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має право зі 
спливом звичайного за цих обставин строку зберігання вимага-
ти від поклажодавця забрати цю річ у розумний строк. 

Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються догово-
ром зберігання. 
Товарним складом є організація, яка зберігає товар та надає пос-
луги, пов'язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяль-
ності. За договором складського зберігання товарний склад зобо-
в'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодав-
цем, і повернути цей товар у схоронності. Договір складського 
зберігання, укладений складом загального користування, є публіч-
ним договором. Договір складського зберігання укладається у 
письмовій формі. 
Зберігання речі у ломбарді 
- Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної осо-
би, оформляється видачею іменної квитанції. Ціна речі визнача-
ється за домовленістю сторін. Ломбард зобов'язаний страхувати 
на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на збері-
гання, виходячи з повної суми їх оцінки. 
- Річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу 
3 місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може 
бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом. Із 
суми виторгу, одержаної від продажу речі, вираховуються плата 
за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбардові. 
Залишок суми виторгу повертається поклажодавцеві. 
 

Зберігання цінностей у банку 
- Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, 
дорогоцінні метали, каміння, ін. коштовності та цінності. 
- Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується 
видачею банком поклажодавцеві іменного документа, пред'яв-
лення якого є підставою для повернення цінностей поклажодав-
цеві. 
- Банк може передати поклажодавцеві індивідуальний банківсь-
кий сейф (його частину або спеціальне приміщення) для збері-
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гання у ньому цінностей та роботи з ними. Банк видає поклажо-
давцеві ключ від сейфа, картку, що ідентифікує поклажодавця, 
інший знак або документ, що посвідчує право його пред'явника 
на доступ до сейфа та одержання з нього цінностей. Банк прий-
має від поклажодавця цінності, контролює їх поміщення у сейф 
та одержання їх із сейфа. 

Зберігання речей у камерах схову  
організацій, підприємств транспорту 

- Камери схову загального користування, що перебувають у ві-
данні організацій, підприємств транспорту, зобов'язані приймати 
на зберігання речі пасажирів та ін. осіб незалежно від наявності у 
них проїзних документів. На підтвердження прийняття речі на 
зберігання до камери схову (крім автоматичних камер) поклажо-
давцеві видається квитанція або номерний жетон. 
- Строк, протягом якого камера схову зобов'язана зберігати річ, 
встановлюється правилами, що видаються відповідно до транс-
портних кодексів (статутів), або за домовленістю сторін. Якщо 
сторона не забрала річ у встановлені строки, камера схову зобо-
в'язана зберігати її протягом 3 місяців. Зі спливом цього строку 
річ може бути продана у порядку, встановленому законом. 

Договір охорони 
За договором охорони охоронець, який є суб'єктом підприємниць-
кої діяльності, зобов'язується забезпечити недоторканність особи 
чи майна, які охороняються. Володілець такого майна або особа, 
яку охороняють, зобов'язані виконувати передбачені договором 
правила особистої та майнової безпеки і щомісячно сплачувати 
охоронцю встановлену плату. 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 
За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язуєть-
ся у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити 
другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у 
договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобо-
в'язується сплачувати страхові платежі та виконувати ін. Умови 
договору. 

Предмет договору страхування 
майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з: 
життям, здоро-
в'ям, працездатні-
стю та пенсійним 
забезпеченням 

володінням, 
користуванням і 
розпоряджанням 
майном 

відшкодуванням 
шкоди, завданої 
страхувальником 

особисте страху- майнове страху- страхування відпові-
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вання вання дальності 
Договір страхування укладається в письмовій формі. 
Договір страхування може укладатись шляхом видачі страховиком 
страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката). 

Істотні умови договору страхування 
 предмет договору страхування, 
 страховий випадок, 
 розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний 

провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова 
сума), 

 розмір страхового платежу і строки його сплати, 
 строк договору та ін. умови, визначені актами цивільного зако-

нодавства. 
Сторони у договорі страхування 

Страховик юридична особа, яка спеціально створена 
для здійснення страхової діяльності та оде-
ржала у встановленому порядку ліцензію на 
здійснення страхової діяльності 

Страхувальник фізична або юридична особа 

ДОРУЧЕННЯ 
За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язуєть-

ся вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) 
певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, 
змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. 

Договором доручення може бути визначений строк, протягом 
якого повірений має право діяти від імені довірителя. 

Повірений має право на плату за виконання свого обов'язку за 
договором доручення. Якщо в договорі доручення не визначено 
розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачу-
ється після виконання доручення відповідно до звичайних цін на 
такі послуги. 

Довіритель або повірений мають право відмовитися від догово-
ру доручення у будь-який час. Договір доручення припиняється на 
загальних підставах припинення договору, а також у разі: 

1) відмови довірителя або повіреного від договору; 
2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження 

його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім; 
3) смерті довірителя або повіреного. 

ДОГОВІР КОМІСІЇ 
За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за 
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дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або 
кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. 

Договір комісії може бути укладений 
 на визначений строк або без визначення строку, 
 з визначенням або без визначення території його виконання, 
 з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предме-

том комісії. 
Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та 
порядку, встановлених у договорі комісії. 

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 
За договором управління майном одна сторона (установник 
управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк 
майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійс-
нювати від свого імені управління цим майном в інтересах устано-
вника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 

Предмет договору управління майном 
 підприємство як єдиний майновий комплекс, 
 нерухома річ, 
 цінні папери, 
 майнові права 
 ін. майно. 

Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя 
на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розра-
хунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремо-
му банківському рахунку. 

Договір управління майном укладається в письмовій формі і пі-
длягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Істотні 
умови договору управління майном: 

1) перелік майна, що передається в управління; 
2) розмір і форма плати за управління майном. 

Строк управління майном встановлюється у договорі управління 
майном. Якщо сторони не визначили строку договору управління 
майном, він вважається укладеним на 5 років. 

ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД 
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у влас-
ність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, 
визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується пове-
рнути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) 
або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. 

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або 
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інших речей, визначених родовими ознаками. 
Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума 

не менш як у 10 разів перевищує встановлений законом розмір 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, 
коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми. 

На підтвердження укладення договору позики та його умов мо-
же бути представлена розписка позичальника або ін. документ, 
який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошо-
вої суми або визначеної кількості речей. 
Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів 
від суми позики. Договір позики вважається безпроцентним, якщо: 

1) він укладений між фізичними особами на суму, яка не пере-
вищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприєм-
ницької діяльності хоча б однією із сторін; 
2) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками. 

За кредитним договором банк або ін. фінансова установа (креди-
тодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позича-
льникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а пози-
чальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. 
Кредитний договір укладається у письмовій формі. 

Розмір процентів та порядок їх сплати за договором визнача-
ються в договорі залежно  

 від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту  
 і пропозицій, які склалися на кредитному ринку,  
 строку користування кредитом,  
 розміру облікової ставки  
 та ін. факторів.  

Встановлений договором розмір процентів не може бути збіль-
шений банком, ін. фінансовою установою в односторонньому  
порядку. 

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона 
(банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї 
грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати 
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в ін. формі на 
умовах та в порядку, встановлених договором. 

Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична 
особа, є публічним договором. Договір банківського вкладу укла-
дається у письмовій формі. 

Письмова форма договору банківського вкладу вважається до-
держаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором 
банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката 
чи ін. документа. 
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Види банківських вкладів 
  

вклад на вимогу строковий вклад 
видачі вкладу на першу ви-
могу 

повернення вкладу зі спливом 
встановленого договором строку 

За договором банківського рахунка банк зобов'язується прийма-
ти і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві 
рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпо-
рядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з 
рахунка та проведення ін. операцій за рахунком. 

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, 
встановленому договором банківського вкладу. Умова договору 
щодо права банку змінювати розмір процентів на строковий 
вклад в односторонньому порядку є нікчемною. 

Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієн-
тові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, пого-
джених сторонами. 

За договором факторингу (фінансування під відступлення 
права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобо-
в'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторо-
ни (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спо-
сіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові 
своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

Предмет договору факторингу 
  

наявна вимога майбутня вимога 
право грошової вимоги, строк 
платежу за якою настав 

право вимоги, яке виникне в 
майбутньому 

Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відпо-
відно до закону має право здійснювати факторингові операції. 

РОЗРАХУНКИ 
Форми розрахунків 

за участю фізичних осіб, не 
пов'язані із здійсненням ними 
підприємницької діяльності 

між 
юри-
дич-
ними 
осо-
бами 

за участю фізичних 
осіб, пов'язані із 
здійсненням ними 
підприємницької 
діяльності 

у готівко-
вій формі 

у безготівковій 
формі 

вбезготівковій формі, а також 
готівкою, якщо інше не вста-
новлено законом за допомогою розрахункових 

документів у електронному 
або паперовому вигляді 
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Види безготівкових розрахунків (сторони у договорі обирають на 
свій розсуд): 
 із застосуванням платіжних доручень, 
 із застосуванням акредитивів, 
 розрахункових чеків (чеків), 
 розрахунки за інкасо, 
 ін. розрахунки. 

Безготівкові розрахунки провадяться через банки, ін. фінансові 
установи. 

РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУА-

ЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 

здійснюється на підставі таких договорів: 
1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власнос-

ті; 
2) ліцензійний договір; 
3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта 

права інтелектуальної власності; 
4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуаль-

ної власності; 
5) ін. договір щодо розпоряджання майновими правами інтелекту-

альної власності. 
Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності укладається у письмовій формі. 

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'я-
зуються спільно діяти без створення юридичної особи для досяг-
нення певної мети, що не суперечить законові. 

Спільна діяльність може здійснюватися на основі 
 об'єднання вкладів учасників (просте товариство); 
 без об'єднання вкладів учасників. 
Договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі. 
Умови договору про спільну діяльність визначаються за домовле-
ністю сторін. 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть 
зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одер-
жання прибутку або досягнення іншої мети. 

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну 
діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, ін. майно, 
професійні та ін. знання, навички та вміння, ділова репутація та 
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ділові зв'язки. 

НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Публічна обіцянка винагороди. Особа має право публічно поо-
біцяти винагороду (нагороду) за передання їй відповідного резуль-
тату (передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної 
особи тощо). Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона спові-
щена у засобах масової інформації або іншим чином невизначено-
му колу осіб. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають 
бути визначені завдання, строк та місце його виконання, форма та 
розмір винагороди. 
Зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди припи-
няється у разі: 
1) закінчення строку для передання результату; 
2) передання результату особою, яка першою виконала завдання. 

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу 
Конкурс (змагання) має право оголосити фізична або юридична 
особа (засновник конкурсу). Конкурс оголошується публічно 
через засоби масової інформації. 
Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з ого-
лошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив 
бажання брати участь у ньому. Предмет конкурсу: 

 результат інтелектуальної, творчої діяльності, 
 вчинення певної дії, 
 виконання роботи тощо. 

За результатами конкурсу видається нагорода (премія). Умовами 
конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише мо-
рального заохочення. Умовами конкурсу має бути передбачено 
строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії. 

ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ 

БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ 
Якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека на-
стання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право без 
доручення вчинити дії, спрямовані на їх попередження, усунення 
або зменшення. 
Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її 
доручення, зобов'язана при першій нагоді повідомити її про свої 
дії. Якщо ці дії будуть схвалені іншою особою, надалі до відносин 
сторін застосовуються положення про відповідний договір. 
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РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙ-

НА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала 
здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, 
відшкодовується державою у повному обсязі. 

Шкода, завдана 
каліцтвом, ін. ушко-
дженням здоров'я або 
смертю фізичної 

майну 
 
 

особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної 
загрози майно ін. особи, яке має істотну цінність, відшкодову-
ється 
державою в повному 
обсязі. 
 

власником (володільцем) цього 
майна з урахуванням його матеріа-
льного становища. Розмір відшкоду-
вання шкоди не може перевищувати 
вартості майна, яке рятувалося. 

УСУНЕНЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІ-
ЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Фізична особа, життю, 
здоров'ю або майну якої 

юридична особа, майну якої 

загрожує небезпека 
мають право вимагати її усунення від того, 

хто її створює. 
У разі неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи 
або майну юридичної особи заінтересована особа має право вима-
гати: 

1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози; 
2) відшкодування завданої шкоди; 
3) заборони діяльності, яка створює загрозу. 

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 
Підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 

Майнова 
шкода 

- завдана неправомірними 
рішеннями, діями чи безді-
яльністю особистим немай-
новим правам фізичної або 
юридичної особи 

відшкодовується в 
повному обсязі 
особою, яка її за-
вдала  

 
- завдана майну фізичної 
або юридичної особи 
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Шкода - завдана каліцтвом, ін. 
ушкодженням здоров'я або 
смертю фізичної особи 
внаслідок непереборної 
сили, 

відшкодовується у 
випадках, встанов-
лених законом 

Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо 
вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. 

Моральна шкода відшкодовується особою, яка її завдала, за ная-
вності її вини. 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу 
державної влади, органу влади АРК, органу місцевого самовряду-
вання, фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 

1) якщо шкоди завдано каліцтвом, ін. ушкодженням здоров'я 
або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної 
небезпеки; 
2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного 
засудження, 

 притягнення до кримінальної відповідальності, 
 застосування як запобіжного заходу тримання під вартою 

або підписки про невиїзд, 
 затримання, 
 накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту 

або виправних робіт; 
3) в ін. випадках, встановлених законом. 

Моральна шкода, завдана каліцтвом або ін. ушкодженням здоро-
в'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення 
щомісячних платежів. 

Ш
к
о
д
а,

 з
ав

д
ан
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о
со

б
о
ю

 

- при здійсненні права на само-
захист від протиправних пося-
гань, у тому числі у стані необ-
хідної оборони, якщо при цьому 
не були перевищені її межі, 

не відшкодовується. 

- у разі здійснення нею права 
на самозахист 

має бути відшкодована 
особою, яка її завдала. 

- способами самозахисту, які 
не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам 
суспільства 

відшкодовується осо-
бою, яка вчинила про-
типравну дію. 

У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне 
майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується 
державою у повному обсязі. 

Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності 
Шкода, завдана особі у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на 

усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інте-
ресам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за 
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даних умов не можна було усунути ін. засобами (крайня необхід-
ність), відшкодовується особою, яка її завдала. 

Особа, яка відшкодувала шкоду, має право пред'явити зворотну 
вимогу до особи, в інтересах якої вона діяла. 

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою  
(яка не досягла 14 років) 

Ш
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в
ід

ш
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д
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у
єт
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її батька-
ми (уси-
новлюва-
чами) або 
опікуном 
чи ін. 
фізичною 
особою, 
яка на 
правових 
підставах 
здійснює 
виховання 
малоліт-
ньої осо-
би, — 

якщо вони не 
доведуть, що 
шкода не є 
наслідком 
несумлінного 
здійснення або 
ухилення ними 
від здійснення 
виховання та 
нагляду за нею. 

під час перебування 
під наглядом 
навчального закладу, 
закладу охорони 
здоров'я чи ін. закла-
ду, що зобов'язаний 
здійснювати нагляд 
за нею, 
особи, яка здійснює 
нагляд за нею на 
підставі договору, 
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що перебувала в 
закладі, який за зако-
ном здійснює щодо 
неї функції опікуна, 

ц
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м
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як з вини батьків 
(усиновлювачів) або 
опікуна, так і з вини 
закладів або особи, 
що зобов'язані здійс-
нювати нагляд за нею 

батьками 
(усинов-
лювача-
ми), опі-
куном, 
такими 
закладами 
та особа-
ми 

у частці, яка 
визначена за 
домовленістю 
між ними або 
за рішенням 
суду. 

Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою  
(у віці від 14 до 18 років) 

Неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду самостійно 
на загальних підставах. 

У разі відсутності у 
неповнолітньої особи 
майна, достатнього 
для відшкодування 
завданої нею шкоди, 
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її батьками (уси-
новлювачами) або 
піклувальником, 

як
щ

о
 в

о
н

и
 н

е 
д
о
ве

-
д
у
ть

, 
щ

о
 ш

к
о
д
и

 б
у
л
о
 

за
в
д
ан

о
 н

е 
з 

їх
н

ьо
ї 

в
и

н
и

. 

Якщо неповнолітня 
особа перебувала у 
закладі, який за зако-
ном здійснює щодо 
неї функції піклуваль-
ника 

цим закладом 

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки 
Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з 
 використанням, зберіганням або утриманням транспортних 

засобів, механізмів та обладнання, 
 використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і 

вогненебезпечних та ін. речовин, 
 утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських 

порід тощо, 
 що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність 

здійснює, та ін. осіб. 
Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується 
особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, 
інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транс-
портним засобом, механізмом, ін. об'єктом, використання, збері-
гання або утримання якого створює підвищену небезпеку. 

Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небе-
зпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шко-
ди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпі-
лого. 

Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами 
Особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано 

шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. 



 
 
 
 

79 

За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність 
осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня 
їхньої вини. 

З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого мо-
же зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, 

 відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж 
якості, полагодити пошкоджену річ тощо) 

 відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.  
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, визначається ві-

дповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгля-
ду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пош-
кодженої речі. 

Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі 
недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для 
повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити 
потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою 
виплатою (страховим відшкодуванням). 

Відшкодування шкоди,  
завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 

Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зо-
бов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній 
особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та 
інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або 
недостатньої інформації про них. 

Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зві-
льняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що 
шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення поте-
рпілим правил користування або зберігання товару (результатів 
робіт, послуг). 

Шкода, завдана внаслідок 
недоліків 
товарів 

ненадання повної чи достові-
рної інформації щодо власти-
востей і правил користування 
товаром 

недоліків робіт 
(послуг), 

підлягає відшкодуванню 
за вибором потерпілого, продавцем або 

виготовлювачем товару 
їх виконавцем. 

СПАДКОВЕ ПРАВО 
Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізич-
ної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 

Види спадкування 
за заповітом за законом 
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Склад спадщини – усі права та обов'язки, що належали спадкодав-
цеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок 
його смерті. 
Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно 
пов'язані з особою спадкодавця, зокрема: 
1) особисті немайнові права; 
2) право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях 

громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчи-
ми документами; 

3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або ін. 
ушкодженням здоров'я; 

4) права на аліменти, пенсію, допомогу або ін. виплати, встанов-
лені законом; 

5) права та обов'язки особи як кредитора або боржника. 
Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення 

її померлою. Час відкриття спадщини – день смерті особи або 
день, з якого вона оголошується померлою. Місце відкриття 
спадщини – останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце 
проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є 
місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а 
за відсутності нерухомого майна — місцезнаходження основної 
частини рухомого майна. 

Спадкоємцями 
за законом за заповітом 

можуть бути 
фізичні особи, які є живими на час відкрит-
тя спадщини, а також особи, які були зача-
ті за життя спадкодавця і народжені жи-
вими після відкриття спадщини 

юридичні особи 
та ін. учасники 
цивільних 
відносин 

Не мають права на спадкування 
 особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з 

можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя; 
 особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти запо-

віт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли 
виникненню права на спадкування у них самих чи в ін. осіб або 
сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині; 

 за законом батьки після дитини, щодо якої вони були позбавле-
ні батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відк-
риття спадщини; 

 за законом батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновле-
ні), а також ін. особи, які ухилялися від виконання обов'язку 
щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена 
судом; 
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 за законом одна після одної особи, шлюб між якими є недійс-
ним або визнаний таким за рішенням суду; 

 за рішенням суду може бути усунена від права на спадкування 
за законом, особа, яка ухилялася від надання допомоги спадко-
давцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво 
був у безпорадному стані. 

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 
Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок 
своєї смерті. 
Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатні-
стю. Воно здійснюється особисто. 

Заповідач може 
 призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних 

осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, 
родинних відносин, а також ін. учасників цивільних відносин. 

 без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-
яку особу з числа спадкоємців за законом. 

Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які ма-
ють право на обов'язкову частку у спадщині. Право на обов'язкову 
частку у спадщині мають 
 неповнолітні діти спадкодавця, 
 повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, 
 непрацездатна вдова (вдівець), 
 непрацездатні батьки. 

Вони спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, 
яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обо-
в'язкова частка). До обов'язкової частки у спадщині зараховується 
— вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку; 
— вартість заповідального відказу, встановленого на користь 

особи, яка має право на обов'язкову частку; 
— вартість ін. речей та майнових прав, які перейшли до неї як до 

спадкоємця. 
Заповідач має право 

 охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на 
момент складення заповіту, а також ті права та обов'язки, які 
можуть йому належати у майбутньому. 

 скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини; 
 зробити у заповіті заповідальний відказ. Предметом заповіда-

льного відказу може бути передання відказоодержувачеві у вла-
сність або за ін. речовим правом майнового права або речі, що 
входить або не входить до складу спадщини; 

 покласти обов'язок на спадкоємця, до якого переходить житло-
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вий будинок, квартира або ін. рухоме або нерухоме майно, на-
дати іншій особі право користування ними. 

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке 
належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі скла-
дення такого заповіту частка у праві спільної сумісної власності 
після смерті одного з подружжя переходить до другого з подруж-
жя, який його пережив. У разі смерті останнього право на спадку-
вання мають особи, визначені подружжям у заповіті. 

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується 
спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих 
спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша 
частина спадщини була передана за заповітом. 

Загальні вимоги до форми заповіту 
1) складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу 

його складення; 
2) має бути особисто підписаний заповідачем; 
3) має бути посвідчений нотаріусом або ін. посадовими, служ-

бовими особами, визначеними ЦКУ. 
Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без озна-

йомлення з його змістом. Особа, яка склала секретний заповіт, 
подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має 
бути підпис заповідача. Нотаріус ставить на конверті свій посвід-
чувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача 
поміщає його в ін. конверт та опечатує. 

На бажання заповідача його заповіт може бути посвідчений при 
свідках. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною 
дієздатністю. Свідками не можуть бути: 

1) нотаріус або ін. посадова, службова особа, яка посвідчує 
заповіт; 
2) спадкоємці за заповітом; 
3) члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; 
4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. 

Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та 
ставлять свої підписи на ньому. У текст заповіту заносяться відо-
мості про особу свідків. 
Заповідач має право у будь-який час 

 скасувати заповіт. 
 скласти новий заповіт  
 внести до заповіту зміни. 

Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт 
повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. 
Тлумачення заповіту може бути здійснене після відкриття спад-
щини самими спадкоємцями. У разі спору між спадкоємцями 
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тлумачення заповіту здійснюється судом. 

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ 
 Спадкоємці за законом одержують право на спадкування 

почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом 
одержує право на спадкування у разі 

 відсутності спадкоємців попередньої черги, 
 усунення їх від права на спадкування, 
 неприйняття ними спадщини, 
 відмови від її прийняття. 

Черги спадкоємців за законом: 
І черга: — діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадко-

давця та народжені після його смерті, 
— той з подружжя, який його пережив; 
— батьки. 
ІІ черга: — рідні брати та сестри спадкодавця, 
— баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. 
ІІІ черга: — рідні дядько та тітка спадкодавця. 
ІV черга: — особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю 

не менш як 5 років до часу відкриття спадщини. 
V черга: — ін. родичі спадкодавця до шостого ступеня спорід-

нення включно; 
— утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утри-

манцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка 
не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як 5 років оде-
ржувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єди-
ним або основним джерелом засобів до існування 

Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.  
Спадкоємці 

за усною угодою між 
собою 

за письмовою угодою між собою 

якщо це стосується 
рухомого майна, нерухомого майна або транспортних 

засобів, 
можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ 
Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спа-
дщину або не прийняти її. Незалежно від часу прийняття спадщи-
ни вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. 

 
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на 

час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, 
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якщо протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, 
він не заявив про відмову від неї. 

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відк-
риття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має пода-
ти нотаріусу заяву про прийняття спадщини.  

Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особис-
то. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відк-
ликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщи-
ни. 
Для прийняття спадщини встановлюється строк 
- у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини; 
- у 3 місяці з моменту неприйняття ін. спадкоємцями спадщини 
або відмови від її прийняття (якщо виникнення у особи права на 
спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від 
її прийняття ін. спадкоємцями). 
За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину,  
 Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спад-

кодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними. Кожен 
із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі. 

Якщо спадкоємець протягом строку не подав заяву про прийн-
яття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. спадко-
ємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може пода-
ти заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття 
спадщини. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для 
прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити 
йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про 
прийняття спадщини. 

Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від 
прийняття спадщини протягом строку прийняття спадщини. Заява 
про це подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини, але така 
заява може бути відкликана протягом строку, встановленого для її 
прийняття. Відмова від прийняття спадщини є безумовною і безза-
стережною. 

Суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу 
місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини у разі 

 відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, 
 усунення їх від права на спадкування, 
 неприйняття ними спадщини, 
 відмови від її прийняття. 

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу 
1 року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом віду-
мерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем 
відкриття спадщини. 
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Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, 
відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збережен-
ня його до прийняття спадщини спадкоємцями. 

ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ 
Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво 
про право на спадщину. Якщо спадщину прийняло кілька спадко-
ємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них 
із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. 
Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спад-
коємця права на спадщину. 

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після 
закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. 

Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме 
майно, спадкоємець зобов'язаний зареєструвати право на спад-
щину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого 
майна. Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця 
з моменту державної реєстрації цього майна. 

Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за рі-
шенням суду, якщо 
 буде встановлено, що особа, якій воно видане, не мала права на 

спадкування, 
 в ін. випадках, встановлених законом. 

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 
За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується 
виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі 
його смерті набуває право власності на майно відчужувача. 

Сторони у спадковому договорі 
відчужувач набувач 

подружжя, один із подружжя 
або ін. особа 

фізична або юридична 
особа 

Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нота-
ріальному посвідченню. 
Набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний вчинити 
певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття 
спадщини або після її відкриття. 

Розірвання спадкового договору 
 судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем 

його розпоряджень; 
 судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним 

розпоряджень відчужувача. 


