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за якою закріплена 
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Кафедра цивільного права та процесу  

Галузь знань, шифр та 
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права та процесу  

Тур Ольга Тарасівна,  

доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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volodymyr.kossak@lnu.edu.ua     

http://law.lnu.edu.ua/employee/kossak-volodymyr-myhajlovych   

olha.tur@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/tur-olha-tarasivna-2 

кафедра цивільного права та процесу  

Консультації по курсу 

відбуваються  

Згідно графіку, який затверджується на початку семестру на 

засіданні кафедри цивільного права та процесу  

Сторінка курсу  https://law.lnu.edu.ua/course/zobovyazalne-pravo 

Інформація про курс  За допомогою норм зобов’язального права визначаються права та 

обов’язки сторін договору, регулюються питання виконання 

договірних та недоговірних зобов’язань. Спецкурс забезпечить 

формування теоретичного досвіду і освоєння навчального 

матеріалу, які допоможуть студентам у процесі навчання освоїти 

особливості окремих проблемних питань договірного та 

позадоговірного регулювання.  
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Коротка анотація 

курсу  

Дисципліна «Зобов’язальне право» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 081 ―Право для освітньої програми з підготовки 

ОС Магістр, яка викладається в першому семестрі. 

Мета та цілі курсу  Мета викладання дисципліни — засвоєння студентами 

теоретичних знань у сфері зобов'язально-правових відносин та 

вивчення правового регулювання зобов'язань із передачі майна, 

надання послуг, виконання робіт, зобов'язань із спільної сумісної 

діяльності, у сфері інтелектуальної власності, а також проблем  

правового регулювання деліктних та інших позадоговірних 

зобов'язань та зобов'язальних правовідносин у інвестиційній та 

зовнішньоекономічній діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у аналізі актів цивільного 

законодавства України, судової практики, навчальної та 

монографічної літератури, вирішенні аналітичних завдань та 

практичних казусів відповідно до програми навчальної 

дисципліни; у навчанні студентів застосовувати теоретичні 

положення на практиці; закладенні і розвитку навиків складання 

відповідних договорів (правочинів), вирішення практичних 

казусів. 
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дім "Гельветика". Одеса. – 2021. 

14. Ромовська З. Українське цивільне право. Договірне право. 
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Тривалість курсу  120  год.  

  

Обсяг курсу  Денна форма: 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 

16 годин практичних занять. 

Заочна форма: 16 годин аудиторних занять. З них 8 годин лекцій, 

8 годин практичних занять. 

Очікувані результати 

навчання  

Вивчення навчальної дисципліни «Зобов’язальне» спрямоване на 

розвиток наступних компетентностей: 

• загальні компетентності: 

1. здатність до абстрактного, логічного, критичного та 

креативного мислення, аналізу положень зобов’язального 

права; 

2. здатність до ефективного пошуку, оброблення та 

комплексного аналізу інформації, зокрема тієї, що міститься 

в міжнародних правових актах та національних нормативно-

правових актах, із доступних, в тому числі цифрових, 

джерел; 

3. здатність вільно спілкуватися правничою іноземною мовою 

(англійською) на теми договірних відносин; 

4. здатність до креативного мислення та генерування нових 

ідей, спрямованих на удосконалення законодавства України 

про зобов’язальне правовідношення; 

5. здатність приймати неупереджені та обґрунтовані рішення; 

6. здатність працювати в міжнародному контексті у сфері 

договірного права; 

• спеціальні компетентності: 

1. здатність застосовувати принцип верховенства права в 

системному зв’язку з імплементацією інших правових 

цінностей для розв’язання складних задач і проблем, у тому 

числі, у ситуаціях правової невизначеності, а також у  

реалізації та тлумаченні правових норм, що регулюють 

зобов’язальні правовідносини; 

2. здатність аналізувати та оцінювати особливості розвитку 

договірного права та деліктного права; 

3. здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та 



міжнародних правових систем, з правовою системою 

України, в тому числі, імплементувати міжнародні правові 

стандарти у національну юридичну практику України у 

сфері зобов’язальних правовідносин; 

4. здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення у 

ситуаціях, що вимагають логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування, зокрема при вирішенні спорів, 

виходячи зі змісту принципів права та правових цінностей, 

ефективно оперувати інтерпретаційно-правовими актами у  

правозастосовній діяльності; 

5. здатність критично оцінювати та прогнозувати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів осіб 

правовими механізмами, враховуючи фактичні обставини 

справи та чинне нормативно-правове регулювання 

зобов’язальних правовідносин; 

6. здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері 

зобов’язального права інформацію, ідеї, зміст проблем та 

характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 

Ключові слова  Зобов’язання, виконання зобов’язань, припинення зобов’язань, 

передача майна у власність,  договірні зобов’язання, інвестиційна 

діяльність, спільна діяльність, недоговірні зобов’язання, 

відшкодування шкоди 

Формат курсу  Очний /заочний  

Теми  Тема 1. Правова природа зобов’язальних правовідносин. 

Тема 2. Зобов’язання, що виникають внаслідок розпорядження 

майном. 

Тема 3. Зобов’язання з виконання робіт. 

Тема 4. Зобов’язання з надання послуг. 

Тема 5. Зобов’язання у сфері інтелектуальної власності.  

Тема 6. Зобов’язання, що виникають на підставі спільної 

діяльності. 

Тема 7. Зобов’язання у сфері інвестицій та зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Тема 8. Недоговірні зобов’язання. 

 

Підсумковий контроль, 

форма  

Залік в кінці семестру письмовий або усний 



Пререквізити  Для всестороннього засвоєння спецкурсу «Зобов’язальне право» 

необхідні знання таких дисциплін, як цивільне, господарське, 

міжнародне приватне право, та ін. В межах перелічених 

дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття договору, 

форма договору, укладення договору, види договорів, майнові 

відносини господарюючих суб’єктів, особисті немайнові і майнові 

права та інтереси учасників цивільних відносин, основи 

правового режиму майна, формування відносин з іноземним 

елементом і т.д. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися під 

час викладання курсу  

Лекції, практичні заняття, дискусія, тьюторський супровід 

студентів. 

Проведення консультацій для кращого розуміння тем. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу  не потребує використання програмного 

забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних 

систем. 

Критерії оцінювання  

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50 

• модуль: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 



без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, отримані під 

час практичних занять та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до заліку  1. Система цивільно-правових зобов’язань. 

2. Підстави виникнення зобов’язань. 

3. Правові наслідки порушення зобов’язань. 

4. Припинення зобов’язань. 

5. Проблеми забезпечення виконання зобов’язань. 

6. Безоплатне користування майном (позичка). 

7. Договір позики. 

8. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю особи. 

9. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

10. Довіреність і договір доручення як підстава виникнення 

зобов’язань. 

11. Договір зберігання. 

12. Договір найму (оренди). 

13. Договір управління майном. 



14. Договори приєднання. 

15. Договори про розпорядження виключними майновими правами 

на об’єкти авторського права. 

16. Забезпечення виконання зобов’язань іпотекою. 

17. Завдаток як вид забезпечення зобов’язань. 

18. Зміст принципу належного виконання зобов’язання. 

19. Зобов’язання  з відшкодування шкоди, завданої джерелом 

підвищеної небезпеки. 

20. Зобов’язання в житловій сфері. 

21. Зобов’язання в корпоративних відносинах. 

22. Зобов’язання в сфері страхової діяльності. 

23. Зобов’язання в сфері транспортних послуг. 

24. Зобов’язання з договорів про виконання робіт. 

25. Зобов’язання з поставки товарів і продукції. 

26. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди. 

27. Зобов’язання із заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, 

робіт і послуг. 

28. Зобов’язання у сфері надання послуг. 

29. Зобов’язання у сфері фінансових послуг. 

30. Зобов’язання, що виникають з договорів про оплатну передачу 

майна у власність. 

31. Зобов’язання, що виникають з рятування майна, здоров’я та 

життя фізичної особи та майна юридичної особи. 

32. Зобов’язання, що виникають на підставі договорів купівлі-

продажу. 

33. Зобов'язання в сфері надання юридичних послуг. 

34. Особливості зобов’язань в роздрібній торгівлі. 



35. Особливості найму житлового приміщення різних форм 

власності. 

36. Попередній договір як підстава виникнення зобов’язання. 

37. Просте товариство. 

38. Спадковий договір. 

39. Характеристика договору підряду. 

40. Характеристика елементів деліктного правовідношення. 

41. Договір будівельного підряду як підстава виникнення 

зобов’язального правовідношення. 

42. Договір ренти. 

43. Правова форма добровільного страхування. 

44. Договір довічного утримання (догляду). 

45. Договір на виконання науково-дослідних робіт. 

46. Елементи страхового правовідношення. 

47. Деліктні зобов’язання. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.  

  

  

  

  

 


