
Повна назва: Деліктні зобов’язання в цивільному праві. 

Статус: Нормативна 

Мета: глибоко засвоїти знання щодо правового регулювання зобов’язань, які 
виникають з недоговірних зобов’язань та заподіяння шкоди протиправними діями 
суб’єктів цивільно-правових відносин (деліктних зобов’язань). 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Деліктні зобов’язання в цивільному праві» складається 

з двох змістовних модулів, які логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за 

змістом і взаємозв’язками. Навчання з дисципліни «Деліктні зобов’язання в цивільному праві» 

проходить у формі лекцій, практичних та семінарських занять, консультацій і самостійної роботи. 

Лекційні заняття - форма занять, які сприяють активізації мислення студентів, 
дозволяють висунути проблемні питання навчального курсу, показати протиріччя, 
ознайомити студентів з історією дослідження того чи іншого питання. Крім того, лекційні 
заняття дозволяють акцентувати проблемні питання для самостійного опрацювання 
студентами. 

Практичне заняття мають на меті перевірку, поглиблення і закріплення теоретичних 
знань одержаних, студентами на лекціях та під час самостійної роботи; поглиблене 
вивчення останніх змін у законодавстві; розгляд питань, які не висвітлені на лекціях; 
формування у студентів вміння тлумачити і застосовувати норми трудового права у 
конкретних ситуаціях; надання студентам комплексу практичних вмінь та навичок, 
необхідних для формування професійної майстерності. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, під час якого викладач  

організує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні готувати 

тези виступів. Результати самостійної роботи з підготовки до семінару та безпосередня 

робота на семінарі фіксується в робочому зошиті семінарських та практичних занять, 

ведення якого обов’язково для кожного студента. Робота на семінарському занятті також 

передбачає доповіді за попередньо підготовленими студентами рефератами. Викладач 

оцінює виступи студентів, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати і 

відстоювати свою позицію тощо.  

Консультації проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

студентом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. Самостійна робота студента 

складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських занять, 

ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також 

самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених програмою. 



Структура навальної дисципліни 
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Модуль 1.  
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Поняття та 
правова природа 
недоговірних зобов’язань 

11 4 2   10       

Тема 2. Відшкодування 
шкоди, завданої майну, 
життю і здоров’ю 
фізичної особи 

23 4 2   12       

Тема 3. Відповідальність 
за шкоду, завдану 
особами з різними вадами 
дієздатності 

11 4 2   12       
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Модуль 2.  
Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Відповідальність 
за шкоду, завдану 
джерелом підвищеної 
небезпеки 

11 4 2   12       

Тема 5. Відповідальність 
за шкоду, завдану 
органами влади та їх 
посадовими особами 

11 4 2   14       

Тема 6. Відповідальність 
за шкоду, завдану 
незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю 
органу дізнання, 
попереднього 
(досудового) слідства, 
прокуратури або суду 

11 6 3   14       

Тема 7. Відповідальність 
за шкоду, завдану 
внаслідок недоліків 
товарів, робіт (послуг). 

12 4 2   14       

Разом за змістовним 
модулем 
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1
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Знання та навички: У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні 

знати: 

– регулювання недоговірних зобов’язань взагалі та їх різновидів зокрема;  
– основні положення нового Цивільного кодексу України з питань особливості 

суб’єктного складу цього виду правовідносин;  
– нову нормативно-правову базу забезпечення таких відносин;  
– положення про форми та види цивільно-правової відповідальності взагалі та у 

деліктних зобов’язаннях зокрема.  
уміти: 

 застосовувати нові теоретичні знання та нову нормативно-правову базу з цивільного 
права для врегулювання такої категорії суспільних відносин; 

 аналізувати закономірності та тенденції розвитку деліктних зобов’язань у 
цивільному праві України;  

 здійснювати організаційно-правове забезпечення суб’єктів цивільно-правових 
відносин у питаннях, що виникають у процесі деліктних зобов’язань; 

 професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів цивільних 
правовідносин у сфері деліктних зобов’язань. 
Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 135 години /4,5 кредитів ECTS. 

Види робіт: При розрахунку успішності студентів враховуються таки види робіт: 

аудиторна робота (відвідування лекцій, семінарські, практичні заняття); самостійна та 

індивідуальна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів лекцій та робочих 

зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових 

конференціях, семінарах та інше); підсумковий контроль (усний іспит, виконання тестів, 

контрольних робіт або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі 

дисципліни). 

Оцінювання:  

Протягом семестру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час перевірки уважного слухання та наявності конспекту усіх 

лекцій; фіксації відвідування групових занять з належним рівнем готовності; виступів з 

доповідями під час групових занять; відповідей на запитання викладача під час групових 

занять; перевірки виконання творчо-пошукової роботи; перевірки та захисту реферату; 

вирішення практичних завдань. Підсумковий контроль з дисципліни «Деліктні 

зобов’язання в цивільному праві» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

іспиту в 8 семестрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу. 

 

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

9 семестр 

Конспектування, уважне слухання на 

всіх лекціях 

7 - 7 

Присутність на групових заняттях з 

належним рівнем готовності 

1 7 7 

Доповідь під час групових занять  6 3 18 

Опитування під час групових занять 5 4 20 

Творчо-пошукова робота 20 1 20 

Підготовка реферату 10 10 10 

Вирішення практичних завдань 6 3 18 

Загальна кількість балів   100 



Викладач: 

Половченя Алла Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини університету «Україна», 

старший викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра 

Могили. Стаж педагогічної діяльності – 18 років. Кількість виданих наукових праць – 

більше 30. В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове 

право; інформаційне право за темою «Адміністративно-правове регулювання діяльності 

громадських об’єдннь у сфері освіти в Україні”». 

Сфера наукових інтересів – громадські організації, їх діяльність та співпраця з 

державними органами влади. 

 


