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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 3 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  90 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
4 Лекції: 14 8 

Семестр: 7 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 16 2 
самостійна робота: 4 Самостійна робота: 60 80 

Форма підсумкового 

контролю: 

Залік, екзамен 

 
Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту kaf_ppr@tnu.edu.ua. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни:  

Препозит: Постпозит 

Теорія держави та права,  

Конституційне право України, 

Основи римського приватного права, 

Цивільне право 

 

 

Цивільне процесуальне право,  

Господарське право,  

Господарське процесуальне право,  

Трудове право,  

Екологічне право 

 

Мета вивчення дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни «Договірне право» є засвоєння здобувачами 

вищої освіти теоретичних положень та правових норм у сфері договірного права, 

набуття системи правових знань, невід’ємно пов’язаних із професійною юридичною 

діяльністю, розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та 

законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування судами 

норм чинного законодавства, яке регламентує порядок укладання, виконання та 

припинення договорів. 
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Предметом навчальної дисципліни «Договірне право» є сукупність норм, що 

унормовують діяльність учасників договірних відносин, система нормативних актів, 

що містять відповідні норми та регулюють порядок укладення, зміни та розірвання 

окремих видів договорів.  

Завданням дисципліни «Договірне право» є формування у студентів знань та 

навичок роботи з нормативним матеріалом, аналізу правозастосовної практики в 

частині договірних відносин, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які 

виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного 

законодавства.  

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин.  

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми.  

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

ПРН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами.  

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин.  

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.  

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі 

вивчення дисципліни 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Договірне право» здобувач 

вищої освіти повинен володіти такими загальними (ЗК) та спеціальними (СК) 

компетентностями відповідно до Стандарту вищої освіти URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis tr.pdf 

 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

     

ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 5, 18, 21 
ПРН 1, 2, 6, 

18, 19, 23 
ПРН 10, 20 ПРН 7, 23 

ЗК7. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями 

ПРН 18, 21 
ПРН 6, 8, 15, 

18 

ПРН 4, 10, 20, 

23 
ПРН 7, 23 

ЗК8. Здатність бути 

критичним і самокритичним 
ПРН 1,10 

ПРН 4, 5, 8, 

18, 20 
ПРН 19 ПРН 21 

ЗК11. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН 18, 21 ПРН 5, 15, 18 ПРН 5, 20, 23 ПРН7, 23 

ЗК12. Здатність 

усвідомлювати рівні 

можливості  та гендерні 

проблеми. 

ПРН 18, 21 ПРН 19 ПРН 20, 23 ПРН 7, 23 

ЗК13. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

права, його місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки 

ПРН 6, 21 
ПРН 4, 5, 8, 

18, 19 

ПРН 10, 20, 

23 
ПРН 3, 23 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК3. Повага до честі і гідності 

людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння 

їх правової природи. 

ПРН 18, 19, 

21 

ПРН 2, 5, 6, 8, 

15 
ПРН 4 ПРН 8 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/08/081-pravo-magis%20tr.pdf
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СК4. Знання і розуміння 

міжнародних стандартів прав 

людини, положень Конвенції 

про захист прав людини та 

основоположних свобод, а 

також практики 

Європейського суду з прав 

людини.  

ПРН 1, 18, 19, 

21 

ПРН 2, 5, 6, 8, 

15 
ПРН 4, 10, 20 ПРН 7  

СК7. Здатність застосовувати 

знання завдань, принципів і 

доктрин національного права, 

а також змісту правових 

інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: 

конституційне право, 

адміністративне право і 

адміністративне процесуальне 

право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, 

кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

ПРН 18, 19, 

21 

ПРН 1, 2, 5, 6, 

15  
ПРН 10, 20 ПРН 7 

СК8. Знання і розуміння 

особливостей реалізації та 

застосування норм 

матеріального і 

процесуального права.  

ПРН 3, 18, 19, 

21 

ПРН 5, 6, 8, 

15 
ПРН 4, 10, 20 ПРН 7 

СК11. Здатність визначати 

належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти.  

ПРН 18, 19, 

21 
ПРН 1, 2, 5, 6 

ПРН 3, 4, 10, 

20 
ПРН 7 

СК12. Здатність аналізувати 

правові проблеми, формувати 

та обґрунтовувати правові 

позиції.  

ПРН 18, 19, 

21 

ПРН 1, 2, 5, 6, 

8 
ПРН 4, 10, 20 ПРН 3, 7 

СК13. Здатність до 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у 

професійній діяльності.  

ПРН 18, 19, 

20 

ПРН 2, 5, 6, 

21 
ПРН 1, 4, 10 ПРН 7, 8 

СК14. Здатність до 

консультування з правових 

питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно 

до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм 

щодо нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної інформації.  

ПРН 18, 19, 

21, 23 

ПРН 1, 2, 5, 6, 

8, 15, 23 

ПРН 3, 4, 10, 

20 
ПРН 7, 23 

СК16. Здатність до логічного, 

критичного і системного 

аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і 

значення 

ПРН 10 
ПРН 4, 5, 8, 

21 
ПРН 1, 20 ПРН 7, 18 



7 

 

  

 

Зміст навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Поняття та загальна характеристика договірного права  

1. Поняття, предмет і метод договірного права.  

2. Принципи, система та джерела договірного права. 

3. Сутність зобов’язання й договору, їх співвідношення.  

4. Загальні вимоги щодо змісту та істотних умов договорів. 

5. Класифікація цивільно-правових договорів та їх види. 

6. Поняття та ознаки господарського договору. 

7. Правова природа публічного договору. 

8. Поняття та загальна характеристика зовнішньоекономічного договору. 

9. Порядок і способи укладення договорів. 

 

ТЕМА 2. Забезпечення належного виконання договірних зобов’язань  

1. Поняття та порядок виконання договірних зобов’язань.  

2. Елементи належного виконання договірного зобов’язання. 

3. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.  

4. Поняття і правова природа забезпечувальних правовідносин. 

5. Речево-правові способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 

6. Зобов’язально-правові способи забезпечення виконання договірних 

зобов’язань. 

 

ТЕМА 3. Захист прав учасників договірних відносин 

1. Поняття та підстави захисту прав та інтересів сторін договору. 

2. Форми та способи захисту прав та інтересів сторін договору. 

3. Поняття відповідальності за порушення договірних умов. 

4. Підстави та умови договірної відповідальності. 

5. Форми відповідальності за порушення договірних умов. 

6. Підстави звільнення від відповідальності. 

 

ТЕМА 4. Договори про передання майна у власність 

1. Поняття, юридичні ознаки та види договору купівлі-продажу. 

2. Правова природа договору дарування. 

3. Поняття, види та істотні умови договору ренти. 

4. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду). 

 

 

ТЕМА 5. Договори про передання майна у тимчасове користування 

1. Поняття, юридичні ознаки та види договорів найму (оренди). 

2. Правова природа договору позички. 

3. Поняття, види та істотні умови договору лізингу. 
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4. Особливості договірних відносин найму (оренди) житла. 

5. Поняття та ознаки договору оренди державного та комунального майна. 

 

ТЕМА 6. Договори про виконання робіт 

1. Поняття, правова природа та види договору підряду. 

2. Юридичні ознаки договору побутового підряду. 

3. Поняття та істотні умови договору будівельного підряду. 

4. Поняття та предмет договору підряду на проектні та пошукові роботи. 

5. Зміст договору на виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

 

ТЕМА 7. Договори про надання послуг 

1. Поняття, правова природа та види договорів про надання послуг. 

2. Юридичні ознаки договору перевезення. 

3. Особливості договірних відносин зберігання. 

4. Загальна характеристика договору страхування. 

5. Поняття та зміст договору доручення. 

6. Правова природа договору комісії. 

7. Особливості договірних відносин управління майном. 
 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

 

ДЕННА ФОРМА 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

 
р
ав

о
 р

. 

ін
д

 

са
м

.р
о
б
. 

Розділ 1. Цивільне право у правовій системі України 

Тема 1. Поняття та загальна 

характеристика договірного 

права 

 

15 2 4   9 

Тема 2. Забезпечення 

належного виконання 

договірних зобов’язань 
13 2 2   9 

Тема 3. Захист прав учасників 

договірних відносин 

 

12 2 2   8 

Тема 4. Договори про 

передання майна у власність 
12 2 2   8 
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Тема 5. Договори про 

передання майна у тимчасове 

користування 

 

12 2 2   8 

Тема 6. Договори про 

виконання робіт 

 

13 2 2   9 

Тема 7. Договори про надання 

послуг 

 

13 2 2   9 

Залік 

 
      

Усього годин 

 
90 14 16   60 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

 
р
ав

о
 р

. 

ін
д

 

са
м

.р
о
б
. 

Розділ 1. Цивільне право у правовій системі України 

Тема 1. Поняття та загальна 

характеристика договірного 

права 

 

13 2 1   10 

Тема 2. Забезпечення 

належного виконання 

договірних зобов’язань 
13 2 1   10 

Тема 3. Захист прав учасників 

договірних відносин 

 

12 2    10 

Тема 4. Договори про 

передання майна у власність 

 

12 2    10 

Тема 5. Договори про 

передання майна у тимчасове 

користування 

 

13     13 

Тема 6. Договори про 

виконання робіт 

 

13     13 

Тема 7. Договори про надання 

послуг 

 

14     14 

Залік 

 
      

Усього годин 90 8 2   80 
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4. Організація самостійної роботи  

 
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно 

до визначеного плану семінарських занять готують теоретичний матеріал, 

користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури. 

Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та 

обговорення їх вирішення на заняттях. 

 

4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання. Підготувати реферативні доповіді на теми: 

1. Принципи договірного права України.  

2. Форма договору та правові наслідки порушення порядку його укладення.  

3. Правова природа попереднього договору.  

4. Загальна характеристика підстав припинення зобов’язання. 

5. Правове регулювання відмови від виконання договору та його розірвання.  

6. Цивільно-правове регулювання застави рухомого майна.  

7. Регресні зобов’язання.  

8. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.  

9. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.  

10. Особливості договору купівлі-продажу об’єктів нерухомості.  

11. Договір міни (бартеру).  

12. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.  

13. Договір найму соціального житла.  

14. Особливості фінансового лізингу за законодавством України та країн ЄС: 

порівняльний аналіз.  

15. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.  

16. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних 

зв’язків.  

17. Договір побутового підряду.  

18. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.  

19. Поняття та елементи ліцензійного договору.  

20. Договір на проведення аудиту.  

21. Договір про передання виключних майнових прав.  

22. Договір про перевезення пасажира та багажу.  

23. Види перевезень та їх правове регулювання.  

24. Особливості перевезення вантажу автомобільним транспортом.  

25. Договір перевезення повітряним транспортом.  

26. Договір транспортного експедирування. 

27. Договір зберігання цінностей у банку.  

28. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.  

29. Договір про надання туристичних послуг. 

30. Цивільно-правове регулювання посередницьких зобов’язань.  
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31. Договір консигнації та його особливості.  

32. Поняття та види факторингу.  

33. Банківські операції: правові засади здійснення.  

34. Договір банківського рахунку.  

35. Види банківських вкладів і їх оформлення.  

36. Цивільно-правовий захист прав вкладників і інших клієнтів банку.  

37. Поняття та основні форми безготівкових розрахунків.  

38. Цивільно-правове регулювання розрахунків за акредитивом.  

39. Цивільно-правове регулювання розрахунків за інкасо.  

40. Договір простого товариства.  

41. Засновницький договір як один із установчих документів юридичної 

особи.  

42. Юридична природа засновницького договору.  

 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю: 

1. Поняття, предмет та метод договірного права.  

2. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві.  

3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів.  

4. Джерела договірного права.  

5. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.  

6. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення.  

7. Поняття господарського договору.  

8. Класифікація договорів.  

9. Порядок укладення договорів.  

10. Зміст договору.  

11. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними.  

12. Підстави та порядок внесення змін до договору.  

13. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України.  

14. Поняття виконання договірних зобов’язань.  

15. Заміна осіб у договірному зобов’язанні. Випадки обмеження зміни осіб.  

16. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.  

17. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних 

зобов’язань.  

18. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.  

19. Порука як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 

20. Гарантія як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.  

21. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.  

22. Застава як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.  

23. Притримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання 

договірного зобов’язання.  

24. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.  

25. Відшкодування збитків у разі порушення договірних зобов’язань. 

Співвідношення відшкодування збитків та неустойки.  

26. Порядок стягнення неустойки в разі порушення умов договору.  

27. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.  

28. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.  



12 

 

  

29. Договір поставки, його сторони та істотні умови.  

30. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.  

31. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу.  

32. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС». 

33. Договір міни: поняття та особливості.  

34. Договір дарування.  

35. Поняття, види та істотні умови договору ренти. 

36. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду). 

37. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди).  

38. Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором найму 

(оренди).  

39. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за 

користування орендованим майном.  

40. Правова природа договору позички. 

41. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди.  

42. Договір найму (оренди) житла.  

43. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання 

орендованого майна.  

44. Підстави для відмови від договору найму (оренди) та його розірвання.  

45. Види договорів найму (оренди).  

46. Поняття договору прокату та особливості його правового регулювання.  

47. Особливості оренди державного і комунального майна.  

48. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.  

49. Особливості договору фінансового лізингу.  

50. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види. 

51. Поняття та ознаки договору оренди державного та комунального майна. 

52. Поняття та види договорів про виконання робіт.  

53. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни 

та припинення.  

54. Юридичні ознаки договору побутового підряду. 

54. Особливості договору будівельного підряду.  

56. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання 

результату робіт.  

57. Істотні умови договору будівельного підряду.  

58. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.  

59. Зміст договору на виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. 

60. Загальна характеристики договорів про надання послуг. Відмежування 

договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт.  

61. Поняття та зміст договору доручення.  

62. Особливості договору комісії за законодавством України.  

63. Договір консигнації.  

64. Договір зберігання, його істотні умови та форма.  

65. Спеціальні види зберігання: зберігання речей у готелях, камерах схову, 

охорона майна державними організаціями, нотаріусом.  
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66. Особливості зберігання на товарному складі.  

67. Договір страхування та його види.  

68. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова 

сума; страхова премія; франшиза; суброгація.  

69. Транспортні договори та їх види.  

70. Поняття і види договору перевезення вантажів.  

71. Істотні умови договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їх 

види.  

72. Договір перевезення пасажирів і багажу.  

73. Договір транспортного експедирування, його сторони та істотні умови.  

74. Порядок виконання договору перевезення.  

75. Особливості договірних відносин управління майном. 

76. Поняття та загальна характеристика договору позики.  

77. Договір позики та кредитний договір: порівняльна характеристика.  

78. Поняття та істотні умови кредитного договору.  

79. Права та обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення 

виконання кредитних зобов’язань.  

80. Договір банківського рахунку.  

81. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу.  

82. Правове регулювання безготівкових розрахунків.  

83. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.  

84. Договори про спільну діяльність.  

85. Поняття договору простого товариства. Засновницький договір про 

створення юридичної особи.  

86. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору.  

87. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх види.  

88. Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору. 

89. Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в 

Україні.  

90. Порядок застосування міжнародних договорів (конвенцій) при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено 

таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати 

максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  

За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі 

заліку/екзамену. Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і 

нижче здає залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не 

здав пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не 

допускається. 
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Підсумковою формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен. 

Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на 

два теоретичних питання. 

 

5.1. Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності 

при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання з дисципліни «Договірне право». Відповідно до 

Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем 

дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків 

семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати 

пропущені теми в позааудиторний час, звернувшись до викладача.  

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми 

навчання  

 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 6 7 8 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

10 10 10 10 10 10 10 10 15 5 

Мінімальні 

бали 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2 9-8 Добре вище середнього рівня 

3 7-5 Добре загалом хороша робота 
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4 4-2 задовільно непогано 

5 1 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки заочної форми навчання  

 

Семінарські 

заняття 

1 Кр.р Інд. 

робота 

Максимальні 

Бали 

50 40 10 

Мінімальні 

бали 

5 5 5 

 

 

№ Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 50-47 Відмінно відмінне виконання 

2 46-35 Добре вище середнього рівня 

3 34-20 Добре загалом хороша робота 

4 19-6 задовільно непогано 

5 5 задовільно виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінк

а 
Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 

80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 
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7. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. 

із змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 
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3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 2002. № 3. Ст. 27. 

4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2002. № 21-22. ст. 135. 

5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. ст. 356. 

6. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 

19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 

1993. № 4. Ст. 19. 

7. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року  

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64. 

8. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-

VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50. Ст. 384. 

9. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 49 (03.12.91). Ст. 682. 

10. Про громадські об'єднання: Закон України вiд 16 червня 1992 р. № 4572-

VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1. 

11.  Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 

липня 2010 р. № 2398-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 38. 

Ст. 509. 

12.  Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: 

Закон України від 01 липня 2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. 

№ 51. Ст. 553. 

13.  Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 31-32. Ст.263. 

14. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року. 

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379. 

15.  Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1993. № 39. Ст. 383.  

16.  Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 

1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32. 

17.  Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 

1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.  

18.  Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34. 
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19.  Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 
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36. Ст. 524. 
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12. Ст. 68. 

21.  Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: 

Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-IV. Відомості Верховної 

Ради України. 2004. № 15. Ст. 232. 

22.  Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України вiд 23 квітня 

1991 р. № 987-ХІІ. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. Ст. 283. 

23.  Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 18. Ст. 78. 

24.  Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон 

України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIIІ. Відомості Верховної Ради 

України. 2018. № 13. Ст. 69. 

25.  Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 363. 
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Голос України. 2021. № 47.  

27.  Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2006. № 31. Ст. 268. 

28.  Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (заг. положення): 
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29.  Губарєв С.В., Міловська Н.В. Цивільне право України: посібник для 
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34.  Мічурін Є.О., Шишка О.Р. Цивільне право. Альбом схем / За ред. 
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2. Національне антикорупційне бюро України: https://nabu.gov.ua/  

3. Офіційний веб-портал «Судова влада України»: http://www.court.gov.ua  

4. Офіційний сайт Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua  

5. Офіційний сайт Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua  
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6. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України http: http://www.gp.gov.ua  

7. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua  

8. Офіційний сайт Президента України http: http://www.president.gov.ua  

9. Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України: https://www.kmu.gov.ua  

10. Офіційний вебсайт Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua  

11. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua 
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