
Цивільне право України 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: отримання знань щодо 

основних принципів правового регулювання цивільно-правових відносин та 

положень у сфері договірних, спадкових та інших правовідносин. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

основних категорій цивільного права, змісту цивільних правовідносин та 

закономірностей їх розвитку; знати та вміти аналізувати норми цивільного 

законодавства, їх вплив на стратегічне планування; застосовувати норми 

цивільного права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими ресурсами, 

профспілками, партнерами, державними органами; правильно користуватися 

правовою термінологією; працювати з договорами, звітністю та іншою 

документацією; будувати свою управлінську діяльність на принципах, що 

закріплені в діючому цивільному законодавстві. 

Компетентності: 

загальні: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних 

технологій. 

фахові: 

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

ФК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Програмні результати навчання: 

ПР 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПР 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему.   
ПР 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами. 
ПР 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 

ПР 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
 ПР 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 
ПР 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 



системи. 
ПР 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПР 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 
ПР 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 
правові висновки. 

ПР 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальні положення цивільного права. Цивільне право як 

приватне право. 

Тема 2. Предмет і метод цивільного права. Принципи цивільного права. 

Система цивільного права. Цивільне право у системі права. 

Тема 3. Джерела (форми) цивільного права. 

Тема 4. Цивільне право України та приватноправові системи 

сучасності. Цивільне право України як наука та як навчальна дисципліна. 

Тема 5. Цивільні правовідносини. 

Тема 6. Фізичні особи як учасники цивільних відносин. 

Тема 7. Юридична особа як учасник цивільних правовідносин. Участь 

держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних 

правовідносинах. 

Тема 8. Об’єкти цивільних прав. 

Тема 9. Правочини. 

Тема 10. Представництво.  Захист цивільних прав та інтересів. 

Тема 11. Відповідальність у цивільному праві.  

Тема 12. Визначення та обчислення строків та термінів. Позовна 

давність. 

Тема 13. Особисті немайнові права фізичної особи. 

Тема 14. Право власності та інші речові права. 

Тема 15. Загальні положення права власності. 

Тема 16. Речові права на чуже майно. 

Тема 17. Захист права власності та інших речових прав. 

Тема 18. Інтелектуальна власність як об’єкт правової охорони. 

Тема 20. Зобов’язальне право. Загальні положення про зобов’язання. 

Тема 21. Загальні положення про цивільно-правовий договір. 

Тема 22. Договори про передачу майна у власність. 

Тема 23. Договори про передачу майна у тимчасове користування. 

Тема 24. Договори про виконання робіт. 

Тема 25. Договори про надання послуг. 

Тема 26. Договори, пов’язані з розрахунково-кредитними відносинами. 

Тема 27. Договори про передачу результатів творчої діяльності. 

Тема 28. Договори про спільну діяльність. 

Тема 29. Зобов’язання з односторонніх дій. 



Тема 30. Зобов’язання з відшкодування шкоди. 

Тема 31. Спадкові правовідносини. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 255 годин. 

Кількість кредитів 8,5. 

Форма семестрового контролю залік, екзамен. 

 

 

 

 

 


