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Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна 
форма 
навчання
Кількість кредитів ЕCTS 4,5 (денна)
5,5 (заочна)
Галузь знань
08 «Право»
Вибіркова 

Спеціальність 
081 «Право»

Курсова робота -1
Загальна кількість годин – 570 


Рік підготовки:


2-й
2-й


Семестр


3-4-й
3-4-й


Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4 ,
самостійної роботи- 11,8

Освітньо-професійна програма ОС Бакалавр
64 год.
20 год.


Практичні/Лаборат


32 год./ 48 год 
22 год.


Самостійна робота


126 год.
258 год


Вид контролю: іспит




Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання – 1, 14: 1; 
для заочної форми навчання – 0,2:1. 






Мета та завдання навчальної дисципліни
	Мета - засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.	
	Основними завданнями є - засвоєння студентами знань про поняття предмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права, як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва; права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способи набуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторське право і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності; зобов’язального права.
	Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок. В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
	джерела правового регулювання цивільних правовідносин;

	особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин; 
	правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб; 

структуру відносин представництва;
	способи набуття і припинення права власності;
	структуру зобов’язального права.

вміти:
правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин; 
	складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів; 
	аналізувати практичні казуси практики цивільно-правового регулювання;
	правильно тлумачити цивільно-правові норми; 
	застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів); 
	формувати власну точку щодо об’єктивної необхідності цивільного права, а також на відносини, що недостатньо врегульовані законодавчими актами; 
	використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки законодавчого регулювання окремих цивільних правовідносин в умовах ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх вирішення; 
	аналізувати практичні казуси та розв’язувати ситуаційні завдання. 








Тема 1. Цивільне право в системі права України.
Цивільне право як галузь приватного права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права. Система цивільного права. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права.
Наука цивільного права. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан.

Тема 2. Джерела цивільного права України.
Загальна характеристика джерел цивільного права. Цивільне законодавство України: поняття і структура. Конституція України – основа цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України як основний акт цивільного законодавства України, історія його прийняття та структура. Інші акти цивільного законодавства. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом суб’єктів. Міжнародні договори та їх значення у регулюванні цивільних правовідносин. 
Акти цивільного законодавства і договір.
Звичай як джерело цивільного права. Звичаї ділового обороту.
Цивільно-правові норми: поняття, види. Оцінювальні поняття в цивільному праві. Аналогія в цивільному праві.
Судова практика та її роль в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм цивільного права.

Тема 3. Цивільні правовідносини.
Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільних правовідносин (суб’єкти, об’єкт, зміст). Види цивільних правовідносин.

Тема 4. Фізична особа.
Поняття фізичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин. Співвідношення між поняттями „особа”, „фізична особа”, „громадянин”. Іноземні громадяни та особи без громадянства як суб’єкти цивільних правовідносин. Ім’я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи.
Цивільна правоздатність фізичної особи: поняття, моменти виникнення і припинення. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи.
Цивільна дієздатність: поняття, види. Часткова цивільна дієздатність. Неповна цивільна дієздатність. Повна цивільна дієздатність. Набуття та надання повної цивільної дієздатності. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок, правові наслідки.  Правовий статус осіб, зниклих безвісти.
 Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок, правові наслідки.
Встановлення опіки та піклування.

Тема 5. Юридична особа: загальні положення.
Поняття та ознаки юридичної особи. Характеристика основних теорій юридичної особи. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення юридичної особи. Установчі документи юридичних осіб. Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Припинення юридичної особи: поняття, способи, підстави. Загальний порядок ліквідації юридичної особи. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичної особи. Реорганізація юридичної особи: поняття, форми.

Тема 6. Участь держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад у цивільних правовідносинах.
Держава Україна як суб’єкт цивільних правовідносин. Форми участі держави в цивільних правовідносинах. Автономна Республіка Крим та територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин.

Тема 7. Об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери 
Поняття та види об’єктів цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав: поняття, класифікація. Гроші як об’єкти цивільних прав. Валютні цінності. Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Результати робіт, послуги як об’єкти цивільних прав. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.
Поняття та ознаки цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Групи і види цінних паперів. Передання прав за цінним папером. Виконання за цінним папером. Окремі види цінних паперів (акції, облігації, векселі ін.).
       
Тема 8. Правочини: загальні положення.
Поняття та види юридичних фактів в цивільному праві. 
Правочин: поняття та ознаки. Види правочинів. Умови дійсності правочину. Форма правочину. Способи волевиявлення. Правочини, вчинені під умовою. Тлумачення змісту правочину.
       
Тема 9. Недійсність правочинів.
Недійсні правочини, їх правова природа і види. Загальні правові наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.
Недійсні правочини з вадами змісту. Недійсні правочини з вадами форми. Недійсні правочини з вадами суб’єктного складу. Недійсні правочини з вадами волі. Фіктивні та удавані правочини.

Тема 10. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів.
Поняття та суб’єкти здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав, їх класифікація. Межі здійснення цивільних прав. Виконання цивільних обов’язків.
Сутність захисту в цивільному праві. Співвідношення охорони і захисту цивільних прав та інтересів. Підстави та суб’єкти захисту цивільних прав та інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Самозахист. Загальна характеристика способів захисту цивільних прав та інтересів. Характеристика  окремих способів захисту цивільних прав та інтересів.

Тема 11. Представництво в цивільному праві.
Поняття і сутність представництва в цивільному праві. Види цивільно-правового представництва. Суб’єкти представництва. Повноваження представника. Правові наслідки перевищення повноважень представником.
Довіреність: поняття, види. Форма довіреності. Зміст довіреності. Припинення представництва за довіреністю.

Тема 12. Цивільно-правові строки і терміни: загальні положення. Позовна давність
Цивільно-правові строки і терміни: поняття, правова природа. Види цивільно-правових строків і термінів. Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків.
Позовна давність: поняття та сутність, сфера застосування. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Зміна тривалості позовної давності. Початок перебігу позовної давності. Зупинення перебігу позовної давності. Переривання перебігу позовної давності. Правові наслідки спливу позовної давності та умови їх застосування судом. Поважність причини пропуску позовної давності.

Тема 13. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види.
Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичної особи. Класифікація особистих немайнових прав в цивільному праві. Загальні засади здійснення особистих немайнових прав.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Тема 14. Захист особистих немайнових прав фізичної особи.
Загальні засади захисту особистих немайнових прав фізичної особи. Форми захисту особистих немайнових прав. Поняття та класифікація способів захисту особистих немайнових прав. 
Поновлення особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Право на відповідь. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Відшкодування майнової та моральної шкоди як способи захисту особистих немайнових прав.

Тема 15. Загальна характеристика права власності.
Поняття та ознаки речових прав. Види речових прав. Поняття власності і права власності. Зміст права власності. Суб’єкти права власності. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.
Здійснення права власності. Межі здійснення права власності.
Обов’язки власника. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

Тема 16. Набуття права власності.
Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.Набуття права власності на новостворену річ. Переробка (специфікація) як підстава набуття права власності. Набуття права власності на прирощення, які приносить річ. Привласнення загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Знахідка та порядок набуття права власності на неї. Бездоглядна домашня тварина. Набуття права власності на скарб. Набуття права власності за давністю володіння нею (набувальна давність). 
Набуття права власності за договором. Момент виникнення права власності у набувача за договором. Інші похідні способи набуття права власності.

Тема 17. Припинення права власності.
Загальна характеристика підстав (способів) припинення права власності. Співвідношення понять „припинення права власності” і „позбавлення права власності”.
Відчуження речі як підстава припинення права власності. Відмова власника від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. Знищення речі як підстава припинення права власності. Викуп пам’ятки культурної спадщини. Викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності. Націоналізація, конфіскація і реквізиція як підстави припинення права власності. Інші підстави припинення права власності.

Тема 18. Право спільної власності.
Поняття і види спільної власності.
Право спільної часткової власності. Порядок його здійснення. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Виділ і поділ майна, що є у спільній частковій власності. Припинення права на частку. Звернення стягнення на частку.
Право спільної сумісної власності, порядок здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності.
Право спільної власності на окремі види майна (земельну ділянку, житло). 

Тема 19. Захист права власності.
Поняття захисту права власності. Підстави для захисту права власності. Суб’єкти захисту права власності. Поняття та класифікація способів захисту права власності.
Віндикація як спосіб захисту права власності. Межі віндикації. Розрахунки при віндикації. Негаторний позов. Позов про зняття арешту з майна. Визнання права власності. Інші способи захисту.

Тема 20. Речові права на чуже майно.
Поняття, ознаки та види речових прав на чуже майно.
Сервітути: поняття, зміст. Виникнення, здійснення та припинення сервітуту.
Емфітевзис: поняття, зміст. Виникнення, здійснення та припинення емфітевзису.
Суперфіцій: поняття, зміст. Виникнення, здійснення та припинення суперфіцію. 
Володіння та його захист у цивільному праві України.

Тема 21. Право інтелектуальної власності: загальні положення.
Поняття, джерела та система права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Виникнення (набуття) прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності, строки їх чинності. Випадки вільного використання об’єктів. Особливості правового режиму службових об’єктів права інтелектуальної власності та об’єктів, створених за замовленням. Захист права інтелектуальної власності.

Тема 22. Загальна характеристика зобов’язань.
Поняття зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Види зобов’язань. 
Елементи зобов’язання. Сторони і треті особи у зобов’язанні. Множинність осіб, її види. Заміна сторін у зобов’язанні.

Тема 23. Виконання зобов’язань.
Поняття та загальні принципи виконання зобов’язань. Суб’єкти виконання зобов’язання. Строк (термін) виконання зобов’язання. Місце виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання. Предмет виконання зобов’язань. Особливості виконання грошових зобов’язань. Виконання зобов’язання шляхом внесення боргу в депозит нотаріуса. Зустрічне виконання зобов’язання. Підтвердження виконання зобов’язання.

Тема 24. Забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття та загальна характеристика способів (видів) забезпечення виконання зобов’язань.  Види способів забезпечення виконання зобов’язань. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання.
Поняття та значення неустойки. Види неустойки.
Порука як спосіб (вид) забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття та загальна характеристика гарантії. Відмежування гарантії від поруки
Поняття та загальна характеристика завдатку. Відмежування завдатку від авансу. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком.
Поняття, функції та сфера застосування застави. Види застави. Підстави виникнення застави. Предмет застави. Суб’єкти заставних правовідносин. Договір застави, його зміст та форма. Звернення стягнення на заставлене майно.
Притримання як спосіб (вид) забезпечення виконання зобов’язань.
Довірча власність як спосіб (вид) забезпечення виконання зобов’язань. 

Тема 25. Припинення зобов’язань.
Поняття та види підстав припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання належним його виконанням. Передання відступного. Припинення зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Новація. Прощення боргу. Неможливість виконання як підстава припинення зобов’язання. Збіг кредитора і боржника в одній особі. Смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи – сторони у зобов’язанні та їх вплив на динаміку зобов’язального правовідношення.

Тема 26. Відповідальність за порушення зобов’язань.
Порушення зобов’язання та його правові наслідки. Поняття цивільно-правової відповідальності та її види. Форми відповідальності за порушення зобов’язання. Відшкодування збитків. Відшкодування моральної шкоди. Сплата неустойки. Співвідношення збитків і неустойки. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання. Випадок і непереборна сила, їх правове значення.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
назви тем
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1
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Тема 1. Цивільне право в системі права України.
8
2
2


4
12
2



10
Тема 2. Джерела цивільного права України
8
2
2


4
10




10
Тема 3. Цивільні правовідносини.
10
2
2


6
10




10
Тема 4. Фізична особа.
14
4
4


6
14
2
2


10
Тема 5. Юридична особа: загальні положення.
14
4
4


6
19
2
2


15
Тема 6. Участь держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад у цивільних правовідносинах.
8
2
2


4
10




10
Тема 7. Об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери.
10
2
2


6
14
2
2


10
Тема 8. Правочини: загальні положення.
10
2
2


6
12
2



10
Тема 9. Недійсність правочинів.
10
2
2


6
12

2


10
Тема 10. Здійснення цивільних прав та обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів.
8
2
2


4
10




10
Тема11. Представництво в цивільному праві.
8
2
2


4
12

2


10
Тема 12. Цивільно-правові строки і терміни: загальні положення. Позовна давність
8
2
2


4
12

2


10
Тема 13. Особисті немайнові права та їх види.
10
2
2


6
12
2



10
Тема 14. Захист особистих немайнових прав.
9
2
2


5
12

2


10
Тема 15. Загальна характеристика права власності.
10
2

4

4
8




8
Тема 16. Набуття права власності.
12
4

4

4
12
2



10
Тема 17. Припинення права власності.
12
4

4

4
12

2


10
Тема 18. Право спільної власності.
10
2

4

4
12

2


10
Тема 19. Захист права власності.
10
2

4

4
12
2



10
Тема 20. Речові права на чуже майно.
14
4

4

6
12
2



10
Тема 21. Право інтелектуальної власності: загальні положення
12
2

4

6
12

2


10
Тема 22. Загальна характеристика зобов’язань.
12
2

4

6
12
2



10
Тема 23. Виконання зобов’язань.
12
2

4

6
6




6
Тема 24. Забезпечення виконання зобов’язань.
14
4

4

6
12

2


10
Тема 25. Припинення зобов’язань.
8
2

4

2
10




10
Тема 26. Відповідальність за порушення зобов’язань.
9
2

4

3
9




9
УСЬОГО ГОДИН
270
64
32
48

126
300
20
22


258


4.Методи навчання
У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на: - формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю; - забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру); - а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів. Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття. 

5.Методи контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. Форма проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою.




6.Розподіл балів, які отримують студенти
а)за поточну успішність та модульний контроль
поточне тестування та самостійна робота
Поточ успішність
модуль
сума
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
50
50
100
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16
Т17
Т18
Т19
Т20



Т21     Т22      Т23     Т24     Т25      Т26





б)Виконання курсової роботи
Пояснювальна записка (теоретична частина)
Ілюстративна частина (практична частина)
Захист роботи
Сума
до 25
до 25
до 50 
до 100  


Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS
Оцінка в балах
Оцінка  ECTS

Визначення
За національною шкалою



Екзаменаційна оцінка
90 – 100
А
Відмінно
Відмінно
81-89
В
Дуже добре 
Добре
71-80
С
Добре

61-70
D
Задовільно 
Задовільно 
51-60
Е 
Достатньо

0-50
FX
Незадовільно з правом перескладання
Незадовільно
0-50
F
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.
81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах. 
61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.
51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.
0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з курсу.
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