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Опис дисципліни 

 

«Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності» є дисципліною, яка 

спрямована на підготовку фахівців у сфері права. Під час вивчення зазначеної дисципліни 

здобувачі кваліфікації доктор філософії отримують теоретичні знання і практичні навички 

щодо врегулювання відносин у сфері застосування мір цивільно-правової відповідальності.  
Після завершення вивчення дисципліни «Актуальні проблеми цивільно-правової 

відповідальності» здобувачі можуть вільно оперувати базовою термінологією окресленої 

сфери, орієнтуватися у системі законодавства у сфері застосування цивільно-правової 

відповідальності, узагальнювати практику застосування різних форм цивільно-правової 

відповідальності, давати юридичну оцінку охоронним цивільним правовідносинам. 
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Структура курсу 
 
 

Години 

 

Тема Результати навчання Завданн

я 

4 Тема 1. Інститут 

цивільно-правової 

відповідальності у 

системі 

цивільного права 

України. 

 

Розуміти сутність цивільно-правової 

відповідальності, знати її місце у системі 

охоронюваних правовідносин, відмежування 

цивільну правову-відповідальність від 

суміжних категорій. 

Тести, 

реферати 

4 Тема 2. Підстави 

та умови 

цивільно-правової 

відповідальності. 

Знати підстави застосування цивільно-правової 

відповідальності та умови цивільно-правової 

відповідальності як елементи складу 

цивільного правопорушення.  

Тести, 

есе, 

кейси 

4 Тема 3. Види 

цивільно-правової 

відповідальності. 

Вміти визначати і застосування критеріїв 

поділу цивільно-правової відповідальності на 

види та характеризувати кожен із видів.  

Тести,  

поточне 

опитуван

ня, 

кейси 

4 Тема 4. Форми 

цивільно-правової 

відповідальності. 

Знати сутність і функціональне значення форм 

(мір) цивільно-правової відповідальності, 

аналізувати кожну форму цивільно-правової 

відповідальності, зокрема, відшкодування 

збитків, неустойки, матеріальної компенсації 

моральної шкоди, втрати завдатку. 

Презента

ція 

результат

ів 

виконанн

я 

завдань, 

кейси  

4 Тема 5. Інститут 

цивільно-правової 

відповідальності у 

романо-

германській та 

англосаксонській 

правових 

системах. 

 

Уміти аналізувати підстави, умови, види та 

форми цивільно-правової відповідальності у 

країнах загального та континентального права. 

Виступи 

на 

наукових 

заходах, 

кейси 

4 Тема 6. 

Відповідальність 

Вміти аналізувати прояви невиконання та 

неналежного виконання окремих видів 

Тести,  

поточне 



за порушення 

окремих видів 

договірних 

зобов’язань 

договірних зобов’язань та особливості 

притягнення їх учасників до цивільно-правової 

відповідальності.  

опитуван

ня, 

кейси 

4 Тема 7. Цивільно-

правова 

відповідальність 

за заподіяння 

шкоди 

Розуміти поняття загального та спеціального 

делікту. Знати специфіку відшкодування шкоди 

у кожному окремому виді деліктних 

зобов’язань. 

 

Командні 

проекти, 

кейси 

2 Тема № 8. Міри 

оперативного 

впливу на 

правопорушника 

у цивільному 

праві. 

Знати особливості застосування мір 

оперативного впливу які пов’язані з 

виконанням зобов’язання за рахунок боржника, 

міри оперативного впливу, пов’язані з 

забезпеченням виконання зобов’язання та мір 

оперативного впливу відказного характеру. 

Поточне 

опитуван

ня, 

кейси 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 
 

Оцінювання 
 
Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку.  

 

Вид оцінювання %  

Залік 100 

 

 
 

Шкала оцінювання здобувачів 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 
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