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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Недоговірні зобов’язання 
Викладач (-і) Гришко Уляна Петрівна, к.ю.н., викладач кафедри цивільного       

права 
Контактний телефон 
викладача 

(0342) 596130 

E-mail викладача  hryshko.u@ukr.net 
Формат дисципліни Очний 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 
Посилання на сайт   
дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку     
індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на      
інформаційному стенді та сайті кафедри     
https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу-2/ 
Також можливі консультації шляхом листування через      
електронну пошту щодо індивідуальних науково-дослідних     
завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система недоговірних зобов’язань,        

специфіка окремих видів недоговірних зобов’язань, аналіз умов, підстав та видів          
недоговірної відповідальності, а також формування нових тенденцій розвитку        
законодавства України та наукової доктрини з питань відшкодування шкоди. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні положення про недоговірні зобов’язання. Зобов'язання, що       
виникають з односторонніх правочинів. 
2. Актуальні проблеми зобов’язань, що виникають із заподіяння шкоди. 
Недоговірні зобов′язання із застосуванням норм цивільного законодавства дають        

можливість опанувати систему зобов’язань в цивільному праві України, встановлення         
та дослідження умов, специфіки окремих видів недоговірних зобов’язань; аналізу умов,          
підстав та видів недоговірної відповідальності, відпрацювання навичок застосування        
норм, що регламентують ці відносини. 

Основними джерелами регулювання Недоговірних зобов′язань виступають      
Конституція України, Цивільний кодекс України Закон України «Про відповідальність         
за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», Закон України «Про захист прав            
споживачів», Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої        
громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову       
діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Закон України «Про          
цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» та ряд інших            
законів і підзаконних актів. 

Застосування цивільного законодавства для врегулювання недоговірних зобов’язань       
є одним з основних, відповідальних напрямків роботи державних органів та всіх           
інституцій громадянського суспільства. Підготовка фахових юристів повинна бути        
спрямована на те, щоб випускники вищих юридичних закладів оволоділи необхідними          
знаннями до надання правової допомоги щодо способів захисту прав і законних           
інтересів фізичних та юридичних осіб, а також вирішення основних проблемних питань           
теорії, практики та законотворчості в частині недоговірних відносин. 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=EPsiJhMb9XiDmP8bJriwF2m
http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83-2/


 
3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Недоговірні зобов′язання» є поглиблення        
системи знань щодо основних положень правового регулювання недоговірних        
зобов’язань, умов, специфіки, видів недоговірних зобов’язань, підстав та умов         
недоговірної відповідальності, поняття системи зобов’язань із відшкодування шкоди 

Основними цілями вивчення дисципліни «Недоговірні зобов′язання» є формування у         
студентів теоретичного розуміння зобов’язань у цивільному праві України, їх видів,          
ознак та класифікації недоговірних зобов’язань, а також вміння застосувати теоретичні          
знання на практиці, проводити правовий аналіз ситуацій, які потребують відповідного          
правового вирішення.  

4. Програмні компетентності та результати навчання 
 

Загальні компетентності: 
здатність застосовувати закони формальної логіки в процесі вивчення основних понять          
навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання»; 
здатність використовувати іншомовну літературу з метою удосконалення цивільного        
законодавства; 
навички роботи в комп’ютерних мережах, збір, аналіз інформації щодо практики          
застосування норм інституту недоговірних зобов’язань; 
володіння навичками ділового спілкування на високому професійному рівні, знання та          
розуміння термінології інституту недоговірних зобов’язань;  
здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки, діяти відповідно до етичних         
мотивів; 
здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати загальних положень зобов’язань        
із відшкодування шкоди та спеціальних деліктів. 
Фахові компетентності: 
Здатність застосовувати в професійній діяльності положення національного,       
європейського та міжнародного цивільного законодавства щодо врегулювання відносин        
із недоговірних зобов’язань; 
Здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного          
аналізу зобов’язань у цивільному праві, вміння обирати методи дослідження, обробляти          
та аналізувати недоговірні зобов’язання в цілому, з урахуванням актуальних наукових          
та практичних досліджень усіх різновидів недоговірних зобов’язань; 
Компетентність у загальнотеоретичних проблемах зобов’язань у цивільному праві; 
Обізнаність щодо європейського права та проблем гармонізації законодавства України         
із законодавством ЄС щодо особливостей відшкодування шкоди із спеціальних деліктів; 
Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно правові акти щодо відшкодування        
шкоди в цивільному праві України; 
Здатність кваліфіковано тлумачити норми Цивільного кодексу України та законів         
України, які регулюють особливості відшкодування шкоди; 
Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки та консультації щодо захисту прав          
фізичних та юридичних осіб як суб’єктів недоговірних зобов’язань; 
Здатність приймати обгрунтовані рішення щодо визначення виду недоговірного        
зобов’язання і відповідно реалізації прав суб’єктів таких зобов’язань. 
Результати навчання: 
Здатність продемонструвати знання та розуміння: 
Процедури звернення громадян за захистом до Європейського суду з прав людини у            
випадку порушення прав які виникають із недоговірних зобов’язань ; 
Принципів, організаційних засад відшкодування шкоди з метою захисту цивільних прав          
та інтересів; 



Проблеми та шляхи реформування сучасного зобов’язального права України 
Основних етапів становлення та розвитку зобов’язань в Україні; 
Системи договірних зобов’язань в  цивільному праві України; 
Сутності та окремих видів недоговірних зобов’язань (зобов’язань з односторонніх         
правочинів, зобов’язань із заподіяння шкоди). 
 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 12 
семінарські заняття / 
практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативна / 
вибіркова 

2 081 Право 1 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема 
кількість год. 

лекції занятт
я 

сам. 
роб. 

Модуль І. Загальні положення про недоговірні зобов’язання.  
Зобов'язання, що виникають з односторонніх правочинів. 

Тема № 1. Загальні положення про недоговірні 
зобов’язання в цивільному праві України: поняття, види, 
особливості правового регулювання. 

- 2       5 

Тема № 2. Правова характеристика публічної обіцянки 
винагороди. 2 2 5 

Тема № 3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи 
без її доручення. - 2 5 

Тема № 4-5.Зобов’язання, що виникають внаслідок 
рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна 
фізичної або юридичної особи. 
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної 
особи або майну юридичної особи 

2 2 5 

Тема №6.Правове регулювання зобов’язань, що     
виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без        
достатньої правової підстави. 

2 

 

2 

 

5 

 
Модуль ІІ.  Зобов’язання, що виникають із заподіяння шкоди в цивільному праві. 

Тема № 7. Загальні положення про зобов’язання із 
заподіяння шкоди в цивільному праві. 

- - 5 

Тема № 8. Особливості відшкодування шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
потерпілого 

2 - 5 

Тема № 9. Спеціальні делікти в цивільному праві України. 
Відшкодування шкоди, завданої актами влади. 2 2 5 



Тема №10 . Спеціальні делікти, що виділяються на 
підставі особливостей суб'єктного складу заподіювачів 
шкоди. 

- 2 5 

Тема №11. Відшкодування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки. 2 2 5 

Тема №12. Особливості відшкодування шкоди, завданої      
внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг. 

 
- 

 
2 

 
5 

Тема №13. Правове регулювання недоговірних     
зобов'язань в іноземному законодавстві:    
порівняльно-правовий аспект. 

- 
 

- 
 

 
5 

ЗАГ.: 12 18 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 
Загальна 
система 

оцінювання 
навчальної 
дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах        
навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4       
Положення про порядок організації навчального процесу та       
оцінювання успішності студентів у навчально-науковому     
юридичному інституті Прикарпатського національного університету     
імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного       
інституту Прикарпатського національного університету імені Василя      
Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними          
Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол      
№5 від 28 лютого 2017 р.) – текст розміщений на інформаційному           
стенді та сайті Інституту    
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/. 

Вимоги до 
письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма      
студентами одної письмової контрольної роботи. Робота виконується       
на 9 семінарському занятті та охоплює два змістових модулі: Загальні          
положення про недоговірні зобов’язання.Зобов'язання, що виникають      
з односторонніх правочинів.2.Актуальні проблеми зобов’язань, що      
виникають із заподіяння шкоди. 

На контрольну виноситься 2 описові завдання, які оцінюється в 20          
балів, 3 визначення термінів, які оцінюються по 5 балів, 3 закритих           
тестових запитань, які оцінюються в 5 балів та розв’язання         
практичної ситуації, яке оцінюється в 10 балів. Максимальний бал за          
контрольну становить 50.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти         
можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного       
семінарського заняття. Види, приклади підготовки та критерії       
оцінювання індивідуальних завдань знаходяться на кафедрі та       
розміщені на сайті кафедри    
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/спеці
алізація-приватне-право/денна-форма-навчання/ 

Семінарські 
заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2,       
4.4.3.3 Положення про порядок організації навчального процесу та        
оцінювання успішності студентів у навчально-науковому     
юридичному інституті Прикарпатського національного університету     
імені Василя Стефаника  

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/


Умови допуску 
до підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови        
допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про         
порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності       
студентів у навчально-науковому юридичному інституті     
Прикарпатського національного університету імені Василя     
Стефаника  

Підсумковий 
контроль 

Форма підсумкового контролю – залік у 2-му семестрі. 
Залік проводиться у письмовій формі. Заліковий білет складається із         
2 описових завдань, які оцінюються в 20 балів кожне, 3          
термінологічних завдань, які оцінюються по 5 балів кожне, 3         
тестових завдань, які оцінюються по 5 балів кожне і практичного          
завдання, яке оцінюється у 30 балів. Максимальний бал за залікову          
роботу складає 100 балів. 
Залік також може проводитися з використанням технологій       
дистанційного навчання на платформі www.d-learn.pnu. У такому разі        
залік проводиться у тестовій формі. Структура білета – 50 тестових          
завдань різної складності, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Письмові роботи: 
Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів        

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових        
завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в          
Методичних вказівках і завданнях для підготовки до семінарських (практичних) занять),          
письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, залікової роботи, а також          
додаткових письмових індивідуальних завдань,– Методичні вказівки розміщені на сайті         
кафедри 
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/спеціалізація-приватне-
право/денна-форма-навчання/ 

Академічна доброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної       

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про         
запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет         
імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти          

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в       

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття       
впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без            
поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин,            
які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану,          
керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу          
студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та          
оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті       
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника      
https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/).  

8. Рекомендована література 
1. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навчальний посібник за ред.         
М.К. Галянтича. К.: Юрінком Інтер, 2011. 624 с. 
2. Кузьмич О.Я. Зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій у майнових інтересах           

https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/
https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
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іншої особи без її доручення: проблеми кваліфікації в судовій практиці.Право і           
суспільство. 2016.  №3. С. 58-64. 
3. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / за ред. О.В.          
Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця.К.: Юрінком Інтер. 2005. ІІ том.  
4. Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України.        
Навчальний посібник. К.: «Юрінком Інтер», 2009. 240 с. 
5. Чернілевська О.І. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої спільно        
кількома особами: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 . Івано-Франківськ, 2017.           
17 с. 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури,      
нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в          
навчально-методичних посібниках:  
1. Олійник О.С.: Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять         

магістрантів 1-го курсу денної форми навчання (спеціальність «Право», спеціалізація         
«Приватне право»).Івано-Франківськ: Навчально-науковий юридичний інститут     
ПНУ, 2017, 42с.   
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/спеціалізація-прива
тне-право/денна-форма-навчання/ 

2. Олійник О.С. Недоговірні зобов'язання: Методичні вказівки для самостійної роботи          
магістрантів 1-го курсу денної форми навчання (спеціальність «Право», спеціалізація         
«Приватне право») [текст] .Івано-Франківськ: Навчально-науковий юридичний      
інститут ПНУ, 2017, 48с.    
https://kcp.pnu.edu.ua/ор-магістр/навчально-методичні-матеріали/спеціалізація-прива
тне-право/денна-форма-навчання/ 

https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://kcp.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/

