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ВСТУП 

Практика застосування Цивільного кодексу України (далі-

ЦК) свідчить, що цивільні відносини отримали стабільну осно-

ву для свого подальшого розвитку. Проте зосталась низка не 

досить чітко врегульованих цивільних правовідносин, які по-

требують вдосконалення їх позитивного регулювання і спричи-

няють потребу внесення змін та доповнень у нього. Крім того, 

існує конкуренція норм цивільного та господарського права, 

що регулюють одні і ті ж відносини і можливість вирішення 

однотипних спорів по різному, що саме по собі є небажаним 

явищем та не сприяє єдності правозастосувальної практики. 

У підручнику проведена ідея, що чинне цивільне право є 

єдиним і має розвиватися у напрямку сучасного вектору розви-

тку відповідно ідеям його гармонізації та універсалізації. Його 

основу складає ідея про визначальну цінність права, його вер-

ховенство над законом, поділу права на приватне та публічне, 

можливість застосування прецеденту та широкому застосуван-

ні договору для врегулювання відносин між автономними 

суб’єктами права. На національному рівні можуть бути певні 

особливості, але не настільки суттєві щоб мова йшла про особ-

ливе цивільне право України. Скоріше мова йде про його про-

яви в формальному (позитивному) праві і доктрині в Україні. 

Метою цього підручника є викладення основних положень 

новітнього цивільного законодавства,  та підготовка правознав-

ців на його основі. Низка новел з’явилась у ЦК буквально в 

останній момент, вони проходять апробацію практикою, яка 

потребує вишколу тих, хто застосовує норми цивільного зако-

нодавства. Одночасно провідною ідеєю цього видання є те, що 

студенти, у яких обмаль часу для ознайомлення із складними 

конструкціями, разом із матеріалом підручника мають вивчати 

і норми ЦК, для розуміння яких викладений у підручнику ма-

теріал є компасом. 

Редактори намагалися максимально зберегти стиль авторів. 

Крім того, позитивний матеріал свідомо не обтяжувався дета-
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лізацією та аналізом всіх теоретичних положень, норм актів 

цивільного законодавства та прикладами із практики. Це – за-

вдання для практичних занять та більш глибокого вивчення 

спеціальної літератури. 

Колектив авторів та редактори щиро вдячні рецензентам 

доктору юридичних наук, професору, академіку АПрН України 

В. В. Луцю, доктору юридичних наук, професору Є. О. Харито-

нову за слушні зауваження та поради. Творчий колектив напе-

ред висловлює вдячність за критичні зауваження та пропозиції 

фахівців. 
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