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СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Договірне та зобов’язальне право» 

  

  

  

 

Рівень вищої освіти  Бакалавр 

Освітня програма  Право 

Заняття:   

  

6 семестр 

Лекції  2 години на 

тиждень згідно 

розкладу 

Практичні 1 година на 

тиждень згідно 

розкладу 

Кількість кредитів  4 кредити ЕСТS 

Мова викладання  українська  
 

 

  

  

  

Інформація про викладача  

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  
Легеза Юлія Олександрівна  

Наукова ступінь  доктор юридичних наук  
Наукове звання  професор  
Посада  професор кафедри цивільного, господарського та екологічного 

права НТУ «Дніпровська політехніка»  
Контакти  Роб.тел. 0562-756-09-91; моб: 0684700735  
E-mail  legezajul@ukr.net  

Leheza.Yu.O@nmu.one  
Профайл  http://cgp.nmu.org.ua/ua/vykl.php  

Персональна 

сторінка  
https://scholar.google.com/citations?user=e5QSJ5kAAAAJ&hl=en  

  

Консультації  

ауд.10/314, 6 годин на тиждень (згідно графіку індивідуальних 

консультацій, що розміщений на інформаційному стенді кафедри)  

Місце  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

кафедра цивільного, господарського та екологічного права, 

49005 м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19; 10 корпус, 3 

поверх, ауд. 314  
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Онлайнконсультації  електронна пошта (щоденно, окрім вихідних і святкових днів) 
Leheza.Yu.O@nmu.one  
  

 

                                                                                                                                                                           

  

1. Анотація до навчальної дисципліни   

  

Навчальна дисципліна «Договірне та зобов’язальне право» належить до 

вибіркових дисциплін. В результаті навчання студентами вивчаються  основні 

принципи договірного та зобов’язального права; аналіз основних джерел 

договірного права в Україні та при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

порядок винакнення та виконання зобов’язань; порядок укладання договорів за 

участю суб’єктів господарювання; порядок виконання договорів за чинним 

законодавством України; визначення основ правового регулювання договірних 

відносин в контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні; 

поняття та зміст господарських договорів; визначення та аналіз договорів 

окремих видів; аналіз способів захисту прав та законних інтересів учасників 

договірних відносин, набуття досвіду роботи з правовими документами  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни   

Метою дисципліни є: оволодіння навичками використання державної 

мови й правничої термінології у професійній діяльності; вивчення основних 

положень договірного та зобов’язального права; підвищення рівня правової 

культури і правосвідомості у студентів й неухильне дотримання студентами 

вимог закону та кваліфікованого його застосування; здобування вмінь і навичок 

з використання законодавства в практичній роботі. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

   

Завданнями дисципліни є:  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірне та зобов’язальне 

право» є формування у студентів цивільно-правових знань, формування у них 

цивільно-правового способу мислення, адекватного сучасній демократичній 

системі, набуття навичок аналізу реальних правових процесів і вміння 

приймати обґрунтовані рішення з приводу правових проблем, пов’язаних з їх 

подальшою практичною діяльністю, вивчення дисципліни є аналіз актів 

законодавства України в сфері договірних та зобов’язальних правовідносин, 

міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та 
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монографічної літератури,  вирішення аналітичних завдань та практичних 

казусів відповідно до програми курсу. 

 

3. Результати навчання  

Знання доктринальних засад реалізації договірних та зобов’язальних прав  

Навички збору й аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, 

оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій та баз 

даних 

Навички логічного, критичного та системного аналізу процесуальних 

документів з оформлення спадкових справ, розуміння їх правового характеру і 

значення 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. Здатність 

застосовувати юридичну аргументацію 

Навички здійснювати правоінтерпретаційну роботу 

  

4. Структура курсу  

ЛЕКЦІЇ 

1. Поняття і зміст договірного та зобов’язального права 

2. Принципи договірного та зобов’язального права 

3. Стадія укладення договору 

4. Суб’єкти договірного правовідношення 

5. Виконання договірних зобовязань 

6. Класифікація цивільно-правових договорів 

7. Інтегровані та нетипові договори 

8. Особливості публічно-правових договорів 

9. Особливості господарських договорів 

СЕМІНАРИ 

1. Забезпечення виконання договору 

2. Захист договірних прав 

3. Договірна відповідальність 
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5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення  

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/310 для проведення 

практичних занять.  

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом.   

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс 365.  

   

6. Система оцінювання та вимоги   

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не суттєві помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи; 

 критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та /або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльність; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з не суттєвими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

  

7. Політика курсу  

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових 

робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших 

авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи 

фактів, що використовуються в освітньому процесі).   

У разі порушення студентом академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та 

має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою 

право змінити тему завдання.  

  

7. 2.Комунікаційна політика.  

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.   

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс-365.  

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Договірне та зобов’язальне право» (www.do.nmu.org.ua )  

http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
http://www.do.nmu.org.ua/
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Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.   

  

7.3. Політика щодо перескладання.  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

  

7.4. Відвідування занять.   

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан здоров’я 

є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки 

неможливо отримати під час консультації. За об’єктивних причин (наприклад, 

міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може відбуватись 

дистанційно - в онлайн-формі, за графіком, погодженим з викладачем.  

  

 

8. Ресурси і література:  

НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА   

 

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 

р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

3. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 

лютого 2012 року № 4452-VI. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text 

4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IV. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text 

5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL.: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text
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6. Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист 

власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів. К.: 

Юрінком Інтер, 2019. 324 с. 

7. Дзера О.В. Договірне право України. Особлива частина. К., 2020. 896 с. 

8. Право інтелектуальної власності : підручник. [О. І. Харитонова, Є. О. 

Харитонов, Т. С. Ківалова, В. С. Дмитришин, О. О. Кулініч, Л. Д. 

Романадзе та ін.] за заг. ред. О. І. Харитонової. К., 2021. 540 с. 

9. Цивільне право України : підручник. Особлива частина / За заг. ред. 

д.ю.н., проф. Р. Б. Шишки. – К. : Вид-во «Ліра», 2015. – 1024 с. 

10. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю. О. Заїки. – К.: 

Центр учбової літератури, 2014. – 358 с. 

11. Цивільне право України: підручник. Особлива частина / За заг. ред. 

д.ю.н., проф. Р. Б. Шишки. – К. : Вид-во «Ліра», 2015. – 760 с. 

12. Цивільне право України. Особлива частина. За ред. О. В. Дзери, Н. С. 

Кузнєцової, Р. А. Майданика. К.: Юрінком Iнтер, 2017. 796 с. 

13. Харченко Г.Г. Речові права : монографія. К.: Юрінком Інтер, 2015. 432 с. 

 

 

Електронні ресурси:  

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/a#Find  

http://court.gov.ua/ 

http://reyestr.court.gov.ua/ http://zem.ua/ru/ 

https://kap.minjust.gov.ua/ 

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/ 

http://antiraider.ua/ 

http://www.dsiu.gov.ua/ 

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index 

http://www.kadrovik.ua/ 

http://ukrmediation.com.ua/ua/ 

https://prozorro.gov.ua/ trade.informjust.ua  

https://setam.net.ua/  

  

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/a#Find
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/a#Find
http://court.gov.ua/
http://court.gov.ua/
http://court.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://zem.ua/ru/
http://zem.ua/ru/
http://zem.ua/ru/
https://kap.minjust.gov.ua/
https://kap.minjust.gov.ua/
https://kap.minjust.gov.ua/
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/
http://antiraider.ua/
http://antiraider.ua/
http://antiraider.ua/
http://www.dsiu.gov.ua/
http://www.dsiu.gov.ua/
http://www.dsiu.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.kadrovik.ua/
http://www.kadrovik.ua/
http://www.kadrovik.ua/
http://ukrmediation.com.ua/ua/
http://ukrmediation.com.ua/ua/
http://ukrmediation.com.ua/ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://setam.net.ua/
https://setam.net.ua/

