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Опис дисципліни 
 

«Виконання цивільно-правових зобов’язань» є дисципліною, яка спрямована на 
підготовку фахівців у сфері права. Під час вивчення зазначеної дисципліни здобувачі 
кваліфікації доктор філософії набувають здатність демонструвати знання і практичні навички 
у сфері виконання цивільно-правових зобов’язань, а також застосування видів забезпечення 
належного виконання цивільно-правових зобов’язань. 

Після завершення вивчення дисципліни «Виконання цивільно-правових зобов’язань» 
здобувачі можуть ґрунтовно аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, наукові 
доробки вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів, фундаментальні постулати та теорії у 
сфері виконання цивільно-правових зобов’язань.. 
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Структура курсу 
 

Годин
и 
(лек. 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдан
ня 

4 Загальні засади 
виконання цивільно-
правових зобов’язань  

Розуміти сутність принципів належного 
та реального виконання цивільно-
правових зобов’язань.  

Тести, 
кейси, 
  

6 Виконання цивільно-
правових зобов’язань з 
множинністю суб’єктів 

Знати особливості виконання 
часткових, солідарних, субсидіарних 
зобов’язань, а також зобов’язань за 
участю третіх осіб. 

Тести, 
кейси, 
рефе-
рати 

4 Особливості виконання 
цивільно-правових 
зобов’язань з 
множинністю об’єктів  

Розуміти особливості виконання 
факультативних, альтернативних 
зобов’язань, а також зобов’язань з 
комплексними об’єктами.  

Тести, 
кейси 

4 Динаміка 
зобов’язального 
правовідношення на 
стадії його виконання 

Знати підстави, порядок зміни 
суб’єктного складу зобов’язання. 
Усвідомлювати наслідки невиконання 
чи неналежного виконання 
зобов’язання для його учасників.  

Тести, 
кейси, 
есе 

4 Теоретико-правові 
аспекти забезпечення 
виконання цивільно-
правових зобов’язань.  

Усвідомлювати значення інституту 
забезпечення зобов’язань у 
зобов’язальному праві України. Знати 
основні етапи становлення та розвитку 
інституту забезпечення зобов’язань та 
його види. 

Тести, 
кейси 

4 Зобов’язально-правові 
види забезпечення 
виконання цивільно-
правових зобов’язань.. 

Знати: юридичні підстави виникнення 
права на неустойку; істотні умови 
договору поруки; порядок реалізації 
прав за гарантією. 

Тести, 
кейси 

4 Речово-правові види 
забезпечення виконання 
цивільно-правових 
зобов’язань  

Розуміти сутність інституту застави, її 
видів. Знати: функції завдатку; підстави 
виникнення права притримання, права 
та обов’язки суб’єктів.  

Тести, 
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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