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Опис дисципліни
«Цивільне право» (Загальна частина) є дисципліною, яка спрямована на підготовку фахівців у сфері
права. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички у сфері правового регулювання
майнових і особистих немайнових відносин. Фахівці у сфері цивільного права володіють знаннями з
правового регулювання та захисту особистих немайнових прав, правового статусу суб’єктів
цивільного права, вчинення правочинів, застосування строків позовної давності, набуття,
розпорядження та захисту права власності, укладення та виконання договорів.. а також
відповідальності за невиконання зобов’язань. Після завершення вивчення дисципліни «Цивільне
право» (Загальна частина) студенти можуть вільно оперувати основними категоріями цивільного
права, характеризувати сутність цивільних правовідносин, використовувати практичні навички при
вирішенні конкретних життєвих ситуацій, складанні документів тощо у майбутній професійній
діяльності.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

1. Цивільне право в системі
права України. Цивільне
законодавство

Знати поняття цивільного права його місце в
системі права України. Розуміти сутність
методів. Функцій та принципів цивільного права.
Аналізувати систему цивільного законодавства.
Усвідомлювати
співвідношення
цивільного
права та цивільного законодавства.

Тести,
питання

2/1

2. Цивільні
правовідносини.
Об’єкти цивільних
правовідносин.

Знати структуру, види та підстави виникнення
цивільних правовідносин. Вміти розрізняти
об’єкти цивільних правовідносин, визначати їх
характерні риси.

Тести,
питання

1

2/1

3. Фізичні особи як
суб’єкти цивільних
правовідносин.

Усвідомлювати особливості права та
обов’язків фізичних осіб залежно від обсягу
їх дієздатності.

Тести,
питання

2/1

4. Юридичні особи як
суб’єкти цивільних
правовідносин. Держава і
територіальні громади як
суб’єкти цивільних
правовідносин.
Правочини

Розуміти сутність юридичної особи як суб’єкта
цивільних відносин. Вміти розрізняти юридичних
осіб залежно від способу та мети створення.
Усвідомлювати особливості участі держави та
територіальних громад у цивільних
правовідносинах.
Знати умови дійсності правочинів, могти
охарактеризувати правову природу певного
правочину. Знати підстави визнання правочину
недійсним. Усвідомлювати наслідки, які спричиняє
визнання правочину недійсним.

Тести,
питання

2/1

5. Представництво і
довіреність.

Усвідомлювати суть представництва у цивільних
правовідносинах. Знати повноваження
представника, а також наслідки, які настають у
випадку укладення правочину за межами
повноважень представника. Готувати проекти
довіреностей.

Тести,
питання

2/1

6. Здійснення та
захист цивільних прав

Розуміти способи здійснення та захисту цивільних
прав. Усвідомлювати переваги та недоліки
застосування самозахисту цивільних прав.

Тести,
питання

2/1

7. Загальні положення
про особисті немайнові
права фізичної особи.

Розуміти суть поняття «особисті немайнові права»,
його особливості. Знати види особистих
немайнових прав фізичних осіб, особливості їх
реалізації та захисту.

Тести,
питання

2/1

8. Право приватної
власності фізичних осіб
та юридичних осіб

Вміти характеризувати підстави набуття права
приватної власності фізичних осіб., правовий
статус власників майна. Знати підстави набуття
права приватної власності юридичних осіб.
Розуміти особливості набуття та реалізації
права власності окремими юридичними
особами

Тести,
питання

2/1

9. Право державної
власності. Право
комунальної власності.

Знати підстави набуття права державної та
комунальної власності. Розуміти повноваження
органів, які здійснюють управління майном, яке
перебуває у державній або комунальній власності.

Тести,
питання

2/1

10. Право спільної
власності. Речові права
на чуже майно. Захист
права власності.
Правове регулювання
відносин, пов’язаних з
інтелектуальною
діяльністю.

Розуміти відмінності між правом спільної часткової
та спільної сумісної власності. Знати
правомочності співвласників щодо володіння,
користування та розпорядження майном, яке
перебуває у спільній власності.
Знати види речових прав на чуже майно, а також
особливості їх правового регулювання.
Знати види способів захисту права власності.
Вміти обґрунтовувати умови пред’явлення позову
про захист права власності та передбачати

Тести,
питання

2

наслідки їх пред’явлення для сторін.
Знати поняття права інтелектуальної власності,
його місце в системі права України та особливість
міжгалузевого характеру
2/1

11. Загальні
положення про
зобов’язання

Усвідомлювати сутність поняття «зобов’язання».
Знати підстави виникнення зобов’язань, вміти
характеризувати види цивільно-правових
зобов’язань.

Тести,
питання

2/1

12. Цивільноправовий договір.

Вміти тлумачити поняття «цивільно-правовий
договір». Усвідомлювати порядок укладення
договору. Знати види цивільно-правових договорів.

Тести,
питання

2/1

13. Забезпечення
виконання зобов’язань

Усвідомлювати значення інституту
забезпечення виконання зобов’язань у
цивільному праві. Вміти характеризувати
види забезпечення зобов’язань.

Тести,
питання

2/1

14.Відповідальність за
порушення
зобов’язання.
Припинення
зобов’язання.

Знати умови та підстави настання цивільноправової відповідальності. Вміти характеризувати
види цивільно-правової відповідальності. Знати
підстави припинення зобов’язань та їх наслідки для
сторін.

Тести,
питання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● 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 наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-5) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 (теми 1-9) – теоретичні питання, розв’язки задач

40

Модуль 3 (КПІЗ)

30

Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS

4

5

