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ЦИВІЛЬНИХ  ОБОВ’ЯЗКІВ  У  ДОГОВОРАХ  ПРО  ПЕРЕДАННЯ  МАЙНА   

У  ТИМЧАСОВЕ  КОРИСТУВАННЯ 
Хащівська Н. В., 

аспірантка НДІ приватного права і підприємництва АПрН України 

Договір майнового найму (оренди) належить до ка-
тегорії цивільно-правових договорів про передання 
майна у тимчасове користування. Передання майна 
наймачеві не супроводжується переходом до нього 
права власності на це майно. Останній отримує лише 
право користування майном. Ця ознака відрізняє дого-
вір найму (оренди) від таких договорів як купівля-про-
даж, міна, позика. 

Практично кожна норма Цивільного кодексу Украї-
ни, що визначає обов’язки суб’єктів цивільних право-
відносин, одночасно встановлює час (строк, термін) 
виконання цих обов’язків. Наприклад, ч. 2 ст. 776 ЦК 
України [1] поряд із закріпленням обов’язку наймо-
давця провести капітальний ремонт речі, переданої у 
найм, встановлює і строк виконання такого обов’язку. 

Строки виконання цивільних обов’язків тісно пов’-
язані зі строками здійснення цивільних прав. Оскільки 
праву суб’єкта завжди відповідає певний обов’язок, 
тому строк здійснення права однією особою є одно-
часно строком виконання обов’язку іншою особою. 
Суб’єктивний цивільний обов’язок у юридичній літера-
турі розглядається як міра необхідної поведінки зо-
бов’язаної особи для задоволення інтересів упов-
новаженої особи [2]. Таким чином, цивільно-правовий 
обов’язок можна охарактеризувати як міру належної 
поведінки зобов’язаної особи, якої вона повинна до-
держуватися відповідно до вимог правомочного суб’-
єкта з метою задоволення її інтересів. Кожна зі сторін 
договору майнового найму повинна належним чином 
виконувати всі обумовлені в ньому або передбачені 
законом обов’язки. У разі їх порушення вони несуть 
майнову відповідальність чи інші правові наслідки, які 
можуть і не бути мірою цивільно-правової відповідаль-
ності, яка настає, зокрема, за наявності умов, перед-
бачених законом за порушення зобов’язань. 

Строки виконання цивільних обов’язків – це пері-
оди, протягом яких зобов’язані особи повинні виконати 
покладені на них зобов’язання [3]. 

Строк виконання цивільних обов’язків, як правило, 
встановлюється шляхом реалізації першої можливості і 
тісно пов’язаний з другим елементом (можливістю) 
суб’єктивного права та представляє собою період, від-
різок часу, протягом якого боржник повинен здійснити 
певні дії чи, навпаки, утриматися від їх здійснення. Цей 
строк може бути передбачений законом, аміністра-
тивним актом, а також договором. 

У деяких посібниках з цивільного права особлива 
увага звертається на те, що строки здійснення цивіль-
них прав та виконання цивільних обов’язків встанов-
люються в межах регулятивних, а строки захисту − в 
межах охоронних правовідносин [3; 4], що є досить 
суттєвим, оскільки призначення та використання регу-
лятивних та охоронних строків істотно відрізняються 
один від одного. Регулятивними відносинами назива-
ються правовідносини, через які здійснюється регулю-
вання нормальних економічних відносин (власності, 
товарно-грошових ) та особистих немайнових відносин, 
тобто за допомогою регулятивних відносин відбува-
ється правомірна діяльність громадян та організацій і, 
звичайно, таке регулювання відбувається в межах від-
повідних строків. 

Строки виконання цивільних обов’язків можна спо-
стерігати як в межах абсолютних, так і в межах від-
носних правовідносин. Строки виконання цивільних 
обов’язків в межах абсолютних відносин не представ-
ляють особливого інтересу для дослідження, оскільки 
обов’язки в таких правовідносинах мають пасивний 
характер. Тому в цих відносинах їх краще визначити як 
строки існування цивільних обов’язків. Навпаки, у 
відносних правовідносинах цивільно-правові обов’язки 
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полягають, насамперед, в позитивних діях, здійснення 
яких забезпечує задоволення інтересів правомочних 
осіб, і тому фактор часу відіграє значну роль для вре-
гулювання та задоволення інтересів усіх учасників заз-
начених правовідносин. 

Цивільні обов’язки та строки виконання цих обов’-
язків більшою мірою є складовою частиною зобов’я-
зальних правовідносин. Зобов’язання, в свою чергу, 
представляє собою відносне правовідношення, яке опо-
середковує товарне переміщення матеріальних благ, в 
якому одна особа (боржник) на вимогу іншої особи 
(кредитора) зобов’язана здійснити дії з надання йому 
певних матеріальних благ. Зобов’язання різні за трива-
лістю: межі їх існування та строки виконання визнача-
ються визначеними та невизначеними строками, мо-
жуть навіть бути безстрокового характеру. 

Строки у зобов’язальних правовідносинах залежать 
від багатьох факторів: суб’єктів, що беруть участь у 
правовідносинах, підстав виникнення правовідносин, ха-
рактеру дій, що становлять об’єкт зобов’язання, тощо. 

Строки (терміни) виконання цивільних обов’язків 
можуть встановлюватися в межах різних типів зо-
бов’язань, які залежно від підстави виникнення поділя-
ються на два види: договірні та позадоговірні зобов’-
язання. Строки (терміни) виконання цивільних обов’-
язків в межах договірних зобов’язань визначаються 
законом та угодою сторін, які беруть участь в зобов’-
язанні. Час виконання позадоговірного зобов’язання  
залежить лише від закону або від закону та волі однієї 
із сторін у зобов’язанні. Таким чином, строки виконан-
ня цивільних обов’язків можуть визначатися законами, 
договорами,  адміністративними актами, а також звича-
ями ділового обороту. 

Поряд із строками виконання цивільних обов’язків 
особливе призначення мають і терміни. Слід зазначити, 
що на практиці для з’ясування часу виконання зобов’я-
зання це поняття застосовується набагато частіше, ніж 
поняття «строк», оскільки в побуті учасники тих чи 
інших правовідносин, як правило, визначають в кінце-
вому результаті саме календарну дату (або подію), яка 
буде терміном виконання зобов’язання. В юридичному 
відношенні термін є знаряддям обчислення відповідних 
строків, який тісно пов’язаний з тими чи іншими юри-
дичними фактами.  Якщо виконання зобов’язання у 
темпоральному відношенні визначається тільки стро-
ком (певним періодом часу), то, звичайно, обчислення 
цього строку не обмине процедури визначення терміну. 
Якщо виконання зобов’язання визначене терміном, то 
це не означає, що не існує строку виконання обов’язку 
у вигляді певного періоду часу. У зобов’язальних пра-
вовідносинах термін може мати ще й додаткове приз-
начення, тобто конкретизувати строки виконання ци-
вільних обов’язків. 

Неухильне дотримання строків виконання цивіль-
них обов’язків має важливе значення. Виконання обов’-
язку в строк (до певного терміну) є однією із умов 
принципу належного виконання зобов’язання. 

Виконання зобов’язання в цілому представляє со-
бою здійснення у відповідності з його змістом дій або, 
якщо зобов’язання комплексне, сукупності дій. Вико-
нання – це не будь-яка дія, а лише така дія, яка випли-

ває із змісту зобов’язання [5]. Це визначення є непов-
ним, оскільки ті чи інші дії у зобов’язанні повинні від-
повідати певним вимогам, визначеним не лише сторо-
нами у договірному порядку, а й на законодавчому 
рівні. Процес виконання зобов’язання повинен від-
повідати багатьом вимогам, які включаються до по-
няття «належного виконання зобов’язання». Тому ра-
дянські цивілісти та сучасні українські виходять з того, 
що належне виконання зобов’язання – це його відпо-
відність різноманітним вимогам [6; 7]. Загальні умови 
виконання зобов’язань встановлені ст. 526 ЦК України, 
яка зазначає, що «зобов’язання має виконуватися нал-
ежним чином», і таке виконання стосується суб’єктів, 
строку (терміну), місця і способів виконання. Виконан-
ня визнається дійсним (правильним), зазначав В. І. Си-
найський, коли воно здійснене: 1) ким і кому слід;       
2) вчинене в належний час і в належному місці,            
3) належним чином [8]. 

Вимоги щодо виконання окремих видів зобов’-
язань, що зумовлені особливостями цих зобов’язань, 
містяться в нормативно-правових актах цивільного за-
конодавства, основне місце серед яких займає Цивіль-
ний кодекс України. У тих випадках, коли певні види 
зобов’язань врегульовані нормами ЦК України лише у 
загальних рисах або взагалі не регулюються його поло-
женнями, сторонам зобов’язання слід керуватися 
вимогами щодо його виконання, що містяться в спеці-
альних актах законодавства. Так, зобов’язання, що ви-
никають з договору оренди державного і комунального 
майна, виконуються відповідно до Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна» [9]. 

За відсутності умов та вимог законодавства щодо 
виконання зобов’язання вони, згідно із ст. 526 ЦК Ук-
раїни, повинні виконуватися відповідно до звичаїв діло-
вого обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 

Однак всі умови належного виконання зобов’язання 
рівнозначні не тільки з точки зору кредитора, а й самі 
по собі, оскільки неможливе передання речі поза міс-
цем, поза часом тощо. Нас у даному випадку цікавить 
саме строк (термін) виконання того чи іншого обов’-
язку як одна із умов належного виконання зобов’-
язання. У роз’ясненні президії Вищого арбітражного 
суду України «Про деякі питання практики застосу-
вання Закону України «Про оренду державного майна»  
від 7 грудня 1995 р. [11] (п. 3) зазначається, що лише за 
наявності умов, наведених як істотні у ст. 10 цього За-
кону, якщо такі умови не врегульовані чинним зако-
нодавством, можна вважати договір оренди майна укла-
деним. Разом із тим згідно з ч. 2 ст. 763 ЦК, якщо строк 
договору найму не встановлений, договір найму вважа-
ється укладеним на невизначений строк. Кожна із 
сторін у цьому разі може відмовитися від договору в 
будь-який час, попередивши про це іншу сторону за 
один місяць, а в разі найму нерухомого майна – за три 
місяці. Договором або законом може бути встанов-
лений інший строк для попередження про відмову від 
договору найму, укладеного на невизначений строк. 

Мабуть, стосовно договору оренди слід керуватися 
не загальними нормами про майновий найм, а спеціаль-
ними правилами Закону України «Про оренду держав-
ного і комунального майна», за якими умова про строк 
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оренди належить до істотних умов цього договору, а 
договір оренди вважається укладеним з моменту досяг-
нення домовленості з усіх істотних умов і підписання 
сторонами тексту договору (ст. 12 Закону) [12, с. 190–191]. 

Строк (термін) виконання зобов’язання є критерієм, 
за яким можна розрізняти зобов’язання з визначеним 
строком виконання і зобов’язання з невизначеним стро-
ком виконання. 

Визначення строку виконання зобов’язання 
здійснюється в основному у договірному порядку, а та-
кож за нормами цивільного законодавства та за рішень-
ням суду. У договірних зобов’язаннях строки вико-
нання обов’язків, як правило, збігаються або перебува-
ють у межах строку договору. Строк дії договору згідно 
із ч.1 ст. 631 ЦК України − це час, протягом якого сто-
рони можуть здійснити свої права і виконати свої 
обов’язки відповідно до змісту договору. 

Час виникнення цивільних обов’язків у договір-
ному порядку пов’язується з моментом укладення 
договору, який визначається відповідно до ст. 640 ЦК 
України. Однак слід зазначити, що правило відносно 
визначення моменту набрання договором чинності має 
імперативний характер, у зв’язку з чим треба чітко 
розрізняти момент набрання договором чинності і 
строк (термін) виконання сторонами своїх обов’язків. 
Договір набуває чинності і пов’язує сторони правовим 
зв’язком з моменту його укладення, а строк (термін) 
виконання обов’язків за договором визначається сто-
ронами на їх власний розсуд і може визначатися шля-
хом вказівки на настання певної події, на здійснення 
певних дій, а може не визначатися взагалі або визна-
чатися моментом вимоги [13]. 

При дослідженні строків виконання цивільних 
обов’язків в договорах про передання майна у тим-
часове користування слід розрізняти такі поняття: 
«строк (термін) виконання цивільного обов’язку», 
«строк (термін) виконання зобов’язання», «строк 
(термін) виконання договору». 

Строк (термін) виконання цивільного обов’язку, як 
вже зазначалося, представляє собою період (момент), 
протягом якого (до якого) зобов’язані особи повинні 
виконати покладені на них дії. Сам юридичний обов’-
язок можна визначити як забезпечену законом не обхід-
ність певної поведінки особи, яка спрямована на здій-
нення відповідного суб’єктивного права. Зобов’язання 
може складатися із сукупності цивільних обов’язків, 
строки виконання яких не обов’язково збігаються із за-
гальним строком виконання зобов’язання. Отже, у 
зобов’язанні окремі строки є строками виконання окре-
мих цивільних обов’язків, а дотримання загальних 
строків виконання цивільних обов’язків визначає строк 
виконання зобов’язання в цілому. Тому залежно від 
змісту договору зазначені поняття можуть як збігатися, 
так і не збігатися. 

Строк виконання договору та строк виконання 
зобов’язання (обов’язку) також можуть збігатися або не 
збігатися [14]. Це пов’язано з тим, що будь-який дого-
вір є зобов’язанням, в основу якого покладається юри-
дичний факт (дія або подія), що є підставою виник-
нення або припинення того чи іншого правові дно-
шення. У тих випадках, коли строк договору збігається 

із строком існування зобов’язання, − збігаються і стро-
ки їх виконання. 

Якщо строк (термін) виконання зобов’язання вста-
новлено, то воно підлягає виконанню у цей строк (тер-
мін) згідно із ч. 1 ст. 530 ЦК України. Таким чином, 
визначений у зобов’язанні період, протягом якого воно 
підлягає виконанню, − це строк виконання зобов’язання 
(обов’язку). Належне виконання може здійснюватися у 
будь-який момент в межах цього періоду. В свою чергу, 
вказівка на конкретну дату, із настанням якої пов’язано 
виконання зобов’язання, – це термін виконання зобов’-
язання. Зазначена норма також передбачає, що строк 
(термін) виконання зобов’язання може бути вказаний 
певною подією, яка неминуче має настати. Безспірно, 
що встановлення такої умови виконання зобов’язання 
стосується лише терміну виконання зобов’язання, а не 
його строку.   

Більш складною для правового врегулювання є си-
туація, коли строк виконання зобов’язання взагалі не 
визначений у договірному порядку. Загалом, поділ  ци-
вільно-правових строків та термінів на визначені та 
невизначені вказує на особливості їх  часового закріп-
лення в нормах права. Визначені строки обраховуються 
шляхом  вказівки на їх тривалість або  моменти їх по-
чатку та закінчення. В. П. Грибанов запропонував такі 
способи встановлення визначених строків: а)  шляхом 
вказівки на певний момент чи подію, з якими пов’я-
зуються юридичні (правові) наслідки (наприклад, ч. 2 
ст. 782 ЦК України встановлює, що у разі відмови 
наймодавця від договору найму договір є розірваним з 
моменту одержання наймачем повідомлення наймодав-
ця про відмову від договору; ч. 2 ст. 8 Закону України 
«Про фінансовий лізинг» [15] передбачає, що у разі 
якщо сторони договору лізингу уклали договір купівлі-
продажу предмета лізингу, то право власності на пред-
мет лізингу переходить до лізингоодержувача з момен-
ту сплати ним визначеної договором ціни (грошової 
суми), якщо договором не передбачено інше); б) шля-
хом встановлення тривалості строку з одночасним 
визначенням початку чи закінчення протікання строку 
(таким чином, встановлені строки позовної давності: 
визначена її загальна тривалість, початок перебігу, 
особливості зупинення, переривання та спливу [16] 
(наприклад, ст. 786 ЦК)). 

Слід зазначити, що визначені строки в деяких по-
сібниках з цивільного права [17; 18] поділяються на 
абсолютно визначені та відносно визначені. Такий 
поділ є доцільним, оскільки надає можливість ще де-
тальніше конкретизувати особливості визначення стро-
ків нормами цивільного права. Абсолютно  визначені 
строки (або терміни) передбачають точний період часу  
(або момент), з яким пов’язуються юридичні наслідки. 
До них відносяться строки, визначені календарною да-
тою чи конкретним відрізком часу (наприклад, строк 
позовної давності, що застосовується до вимог, які ви-
пливають із договору найму, становить 1 рік (ч. 1 ст. 786 
ЦК)). Відносно визначені строки характеризуються 
меншою точністю, однак також пов’язані з певним пе-
ріодом чи моментом часу. 

На відміну від абсолютно та відносно визначених 
строків цивільне право містить невизначені строки, 
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тобто випадки, коли для здійснення тих чи інших дій 
законом або договором взагалі не встановлений будь-
який часовий орієнтир, хоча і передбачається, що від-
повідне правовідношення має часові межі. Наприклад, 
майно, земельна ділянка або житло можуть бути пере-
дані в найм без вказівки на конкретний строк їх вико-
ристання. В основному невизначені строки трапляють-
ся у договірних зобов’язаннях, при укладенні договорів 
без вказівки строків його дії. Так, ч. 2 ст. 763 ЦК пе-
редбачає, що якщо строк найму не встановлений, дого-
вір найму вважається укладеним на невизначений строк. 

У випадках, коли зобов’язання не передбачає строк 
його виконання і не містить умов, що дають змогу виз-
начити цей строк, воно повинно бути виконане у 
розумний строк після виникнення зобов’язання. На-
приклад, згідно з ч. 1 ст. 777 ЦК України наймач, який 
має намір скористатися переважним правом на укла-
дення договору найму на новий строк, зобов’язаний 
повідомити про це наймодавця до спливу строку до-
говору найму у строк, встановлений договором, а якщо 
він не встановлений договором − в розумний строк. 
При цьому зобов’язання, що не містять умов про строк 
його виконання, за загальним правилом, підлягають 
виконанню протягом семи днів після пред’явлення 
відповідної вимоги. Так, ч. 3 ст. 818 ЦК передбачає, що 
тимчасові мешканці повинні звільнити житло після 
спливу погодженого з ними строку проживання або не 
пізніше семи днів від дня пред’явлення до них най-
мачем або наймодавцем вимоги про звільнення по-
мешкання. 

Особливо привертають до себе увагу в договорах 
про передання майна у тимчасове користування строки, 
визначені як «негайні» (ст. 765, ч. 1 ст. 785 ЦК, ст. 11 
Закону України «Про фінансовий лізинг»), «розумні» 
(ч. 2 ст. 776, ч. 2 ст. 777 ЦК), «будь-які» (ч. 1 ст. 790,    
ч. 1 ст. 825 ЦК) тощо. Негайне виконання того чи іншо-
го зобов’язання передбачає здійснення передбачених 
законом або договором обов’язків поспішаючи, термі-
ново, невідкладно, тобто якомога швидше. Такі вимоги 
закону, як правило, обумовлені змістом відповідного 
зобов’язання і спрямовані на гарантування охорони 
певних суб’єктивних прав учасників цивільних право-
відносин. Наприклад, ч. 1 ст. 785 Цивільного кодексу  
України зазначає, що у разі припинення договору 
найму наймач зобов’язаний негайно повернути наймо-
давцеві річ у стані, в якому вона була одержана. 

Здійснення певної дії, передбаченої зобов’язанням, 
у «розумний строк» встановлює, як правило,  період ча-
су, необхідний для здійснення відповідної дії. Напри-
клад, згідно з ч. 2 ст. 776 ЦК України  капітальний ре-
монт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем 
у строк, встановлений договором, а якщо строк не вста-
новлений договором або ремонт викликаний невідклад-
ною потребою, капітальний ремонт має бути проведе-
ний у розумний строк. Вказаний період часу в кожному 
конкретному випадку  має свої межі, які встановлю-
ються та визначаються залежно від тих чи інших умов і 
особливостей відповідного зобов’язання. Виконання 
зобов’язання у «розумний строк» означає  оперативне 
здійснення всіх необхідних та обумовлених зобов’-
язанням дій, враховуючи специфіку цивільного 

правовідношення (суб’єктний склад, об’єкт та зміст 
зобов’язання). 

Вказівка закону на можливість виконання певної дії 
в «будь-який» час встановлює для суб’єктів цивільних 
правовідносин право на власний розсуд вирішувати 
часові межі зобов’язання залежно від тих чи інших 
життєвих обставин. Прикладом  законодавчого закріп-
лення відповідної норми є ч. 2 ст. 530 Цивільного ко-
дексу України, згідно з якою, якщо строк (термін) вико-
нання боржником обов’язку не встановлений, кредитор 
має право  вимагати його виконання у будь-який час. 
Згідно з ч. 1 ст. 790 ЦК України наймач у будь-який час 
має право відмовитися від договору прокату і повер-
нути річ наймодавцеві. У сфері договору найму житла, 
як приклад, можна навести норму ч. 1 ст. 825 ЦК Ук-
раїни, що передбачає право наймача житла відмовитися 
від договору найму у будь-який час, письмово попе-
редивши про це наймодавця за три місяці. 

Загальні норми ЦК України встановлюють, що 
зобов’язання підлягає виконанню у такі строки (термі-
ни): якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) – 
у цей строк (термін); якщо термін визначений вказі-
вкою на подію, яка неминуче настане, з настання цієї 
події; якщо строк не вказаний чи визначений моментом 
пред’явлення вимоги – боржнику надається пільговий 
семиденний строк для виконання зобов’язання від дня 
пред’явлення вимоги [13, с. 385]. 

Зобов’язання, за загальним правилом, повинні ви-
конуватися в строки (терміни), встановлені у законі або 
договорі. Тому дострокове виконання зобов’язання 
допускається, якщо інше не передбачено договором, 
актами цивільного законодавства або не випливає із 
суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. Зазна-
чена норма закріплена ст. 531 ЦК України, яка фактич-
но встановлює презумпцію можливості дострокового 
виконання зобов’язання. Отже, в інтересах боржника 
передбачається його право виконати зобов’язання за 
власним вибором: або у встановлений строк (термін), 
або достроково. 

Раніше таке право боржника було закріплене в     
ст. 166 ЦК 1963 р., яка диференціювала дострокове ви-
конання залежно від суб’єктного складу зобов’язання. 
Передбачалося, що для юридичних осіб діяла пре-
зумпція заборони дострокового виконання, адже воно 
було можливим, якщо прямо передбачалося законом чи 
договором, та за наявності згоди кредитора. За 
сучасних умов наймач, наприклад, за договором про-
кату має право відмовитися від договору та повернути 
річ наймодавцеві в будь-який час (ст. 790 ЦК). При 
цьому плата за прокат, що сплачена наймачем за весь 
строк договору, зменшується відповідно до тривалості 
фактичного користування річчю. Тобто при достро-
ковому поверненні наймачем узятого на прокат майна 
наймодавець зобов’язаний повернути йому відповідну 
частину отриманої орендної плати, вирахувавши її від 
дня, наступного за днем фактичного повернення майна. 

На підставі вищевикладеного можна зробити такі 
узагальнюючі висновки, що стосуються особливостей 
та природи строків виконання цивільних обов’язків у 
договорах про передання майна у тимчасове корис-
тування: 
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1) строки виконання цивільних обов’язків тісно по-
в’язані зі строками здійснення цивільних прав та в бага-
тьох випадках є їх складовою частиною; 

2) строки виконання цивільних обов’язків можуть 
встановлюватися у договірному порядку, визначатися 
законодавством та рішенням суду; 

3) при визначенні строків виконання цивільних обо-
в’язків на практиці переважно застосовуються саме тер-
міни, які є більш вдалою формою визначення часу ви-
конання обов’язків учасниками цивільних право-
відносин; 

4) зазначені строки є різними за змістом та особли-
востями застосування і залежать від змісту правові дно-
шення, в межах якого вони встановлюються; 

5) строки виконання цивільних обов’язків слугують 
регулятором та упорядником цивільних правовідносин, 
а також забезпечують можливість своєчасного отри-
мання бажаного результату правомочними особами. 
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ЮРИДИЧНА  ПРИРОДА  ДОГОВОРУ  НА  КОРИСТЬ  ТРЕТЬОЇ  ОСОБИ 

Кузьмич О. Я., 

аспірант кафедри цивільного права та процесу юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Аналіз існуючих наукових досліджень та чинного 
вітчизняного законодавства дає змогу зробити висно-
вок, що юридична природа договору на користь третьої 
особи сьогодні є  найменш вивченою у цивілістичній 
науці. Крім того, актуальність порушеної теми підкрес-
люється ще й тим, що роль договорів на користь третіх 
осіб у зв’язку із розвитком ринкових відносин дедалі 
більше зростає, що беззаперечно зумовлює необхід-
ність у їх науковому дослідженні.  

Питання юридичної природи договорів на користь 
третіх осіб в різних аспектах досліджувались в працях 
В. В. Луця, М. І. Брагінського, Н. С. Ковалєвської, І. В. Кі-
селя, Ю. Ю. Захарова. 

Метою цієї статті є науковий аналіз окремих питань 
правового регулювання  договорів на користь третіх 
осіб, а також категорії інтересу, увага до якого зумов-
лена самою конструкцією досліджуваного договору. 

Відповідно до ст. 511 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК) зобов’язання не створює обов’язку для тре-
тьої особи. У випадках, встановлених договором, зобо-
в’язання може породжувати для третьої особи права 
щодо боржника та (або) кредитора. Слід зазначити, що 
таким зобов’язанням, яке може породжувати права тре-
тіх осіб щодо боржника, є зобов’язання, яке виникає 

безпосередньо з договору на користь третьої особи. 
Так, згідно зі ст. 636 ЦК України договором на користь 
третьої особи є договір, в якому боржник зобов’язаний 
виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка 
встановлена або не встановлена у договорі. Крім заз-
наченої договірної конструкції треті особи можуть бра-
ти участь і в інших конструкціях зобов’язальних відно-
син, а саме: виконання на користь третьої особи, покла-
дення виконання на третю особу, виконання замість 
боржника третьою особою (порука) тощо. 

В юридичній літературі договір на користь третьої 
особи розуміють як такий, за яким право вимагати ви-
конання виникає у особи, яка не брала участі в договорі 
ні прямо (як контрагент), ні опосередковано (через 
представника) [1, с. 99]. Вперше такий договір був 
закріплений ще в Цивільному кодексі УРСР 1922 р. 

Таким чином, юридична конструкція договору на 
користь третьої особи полягає у тому, що за цим дого-
вором зобов’язана сторона (боржник) повинна вчинити 
дію не на користь другої сторони (кредитора), а на ко-
ристь третьої особи, яка не бере участі в укладенні до-
говору. На користь третьої особи можна «виговорити» 
право, яким ця особа може скористатись чи відмови-
тись від нього, але не можна без її згоди покласти на неї  




