
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни  

«Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності» 

Загальний опис дисципліни. «Актуальні проблеми цивільно-правової 

відповідальності» – вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки, яка 

спрямована на підготовку фахівців у сфері права. Під час вивчення 

зазначеної дисципліни здобувачі кваліфікації доктор філософії отримують 

теоретичні знання і практичні навички щодо застосування заходів цивільно-

правової відповідальності. 

Після завершення вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 

цивільно-правової відповідальності» здобувачі можуть вільно оперувати 

базовою термінологією в окресленій сфері, орієнтуватися у змістовному 

навантаженні правових положень, що складають інститут цивільно-правової 

відповідальності, аналізувати практику розгляду спорів про застосування 

заходів цивільно-правової відповідальності, давати юридичну оцінку 

охоронним цивільним правовідносинам. 

Вивчення дисципліни дозволить сформувати у здобувачів наукового 

ступеню доктора філософії у сфері права системне уявлення про цивільно-

правову відповідальність як галузевий різновид юридичної відповідальності, 

метою якої є відновлення порушених суб’єктивних цивільних прав, а у разі 

неможливості такого відновлення – у компенсації (грошовій або майновій) 

негативних наслідків правопорушення.  

Метою дисципліни «Актуальні проблеми цивільно-правової 

відповідальності» є формування у здобувачів наукового ступеню доктора 

філософії у сфері права глибоких та ґрунтовних знань про принципи, умови, 

підстави, види цивільно-правової відповідальності та практичних навичок їх 

застосування. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є 

частиною професійної підготовки науковців у сфері права, а також 



необхідністю підвищення знань та уявлень про підстави, умови та види 

цивільно-правової відповідальності.  

Завдання вивчення дисципліни 

Основним завданням навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

цивільно-правової відповідальності» є сформувати у здобувачів наукового 

ступеню доктора філософії у сфері права правовий світогляд та відповідне 

мислення, що відображають специфіку застосування цивільно-правової 

відповідальності,  

Мета проведення лекції полягає у формуванні в здобувачів цілісної 

системи теоретичних знань з курсу «Актуальні проблеми цивільно-правової 

відповідальності». 

Завдання проведення занять: 

– поглиблено вивчити галузевий інститут цивільно-правової 

відповідальності; 

– ознайомити з новітніми науково-теоретичними поглядами на 

принципи, функції, підстави, умови, види цивільно-правової відповідальності 

та доктринальні рекомендації щодо удосконалення сучасного законодавства 

у цій сфері; 

– розглянути узагальнену судову практику про застосування заходів 

цивільно-правової відповідальності та з’ясувати особливості судочинства у 

цій сфері;  

– сформувати практичні навички для вирішення конкретних питань, що 

виникають у судовій та договірній практиці при застосуванні заходів 

цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов’язань та 

при вчиненні деліктів.  

 

 

 


