
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Договірні зобов'язання. 

1. Кафедра Цивільно-правових дисциплін 

2. Інформація про 

викладачів 

Церковна Олена Володимирівна - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 16 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Цивільне право, деліктні зобов'язання,  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 237, тел. (067) 907 87 92 Viber, 

Telegram, електронна адреса: elena1303@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

 

 

 

90 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Розширення сфери договірного регулювання 

суспільних відносин, підвищення значення договору як 

одного із джерел сучасного цивільного права вимагає 

поглибленого вивчення техніки та технології договірних 

правовідносин. Нині договір, поряд із правовими 

нормами, являє собою один з основних засобів 

регулювання суспільних відносин. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

закріплення та поглиблення набутих здобувачами вищої 

освіти теоретичних знання з правового регулювання 

договірних відносин; надання здобувачам вищої освіти 

цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань 

про сферу договірного регулювання суспільних 

відносин, положення чинного законодавства України у 

галузі договірного права та інших джерел сучасного 

цивільного права. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави і права, Римське право, Цивільне 

право, Цивільний процес, Сімейне право, Спадкове 



 

 

право. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу здобувачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

              Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, 

які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

12. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: поняття та основні елементи зобов’язальних та 

договірних відносин; способи забезпечення виконання 



 

 

договірних зобов'язань; порядок укладення, зміни та 

розірвання цивільно-правового договору; особливості 

виконання договірних зобов’язань; зміст окремих видів 

договірних зобов'язань; порядок притягнення до 

відповідальності суб'єктів договірних зобов'язань за 

порушення умов договору. 

вміти: правильно застосовувати положення законів 

України, підзаконних нормативних актів у сфері 

договірних зобов'язань; готувати проекти цивільно-

правових договорів різних видів;  аналізувати зміст 

окремих видів договірних зобов'язань, виокремлювати 

істотні та звичайні умови договору;  застосовувати 

відповідні правові норми для вирішення конкретних 

ситуацій у сфері договірних зобов'язань. 

13. Основні 

інформаційні джерела 

1. Цивільне право України. Частина друга: посіб. для 

підгот. до іспитів / В. І. Борисова, К. Ю. Іванова, Б. П. 

Карнаух, Ю. Є. Ходико; за заг. ред. В. І. Борисової. 

Харків: Право, 2019. 242 с. 

2. Вавженчук С. Я. Договірне право: навч. посіб. Київ: 

КНЕУ, 2011. 584 с. 

3. . Вавженчук С. До питання класифікації договорів 

на односторонні та взаємні, відплатні й безвідплатні. 

Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 5-

10. 

3. Вакулович Є.В. Визначення меж дії принципу 

свободи договору в зобов’язальному праві (на прикладі 

публічного договору). Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2020. № 1. С. 24-27. 

4. Мороз О. В. Предмет цивільно-правового договору. 

Право та інновації. 2020. №  (29). С. 40-45. 

5. Чуєнко В.І., Соколова А.Г. Науково-практичний 

аналіз особливостей укладення цивільно-правових 

договорів через призму судової практи. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 104-106. 

http://www.lsej.org.ua/9_2020/26.pdf 

 
 

 


