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Навчальна дисципліна «Цивільне право України» є ключовою для 
формування у студентів економічного факультету здатності засвоїти 
цивільну термінологію та сформувати у студентів професійне 
юридичне мислення. Особливу увагу буде надано вивченню особистих 
немайнових та майновим відносинам, заснованих на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 
Розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері цивільного права, 
допомагати сформувати системний підхід до розуміння природи і 
змісту основних правових інститутів, а також меж правового 
регулювання різних суспільних відносин. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Цивільне право України» є нормативною дисципліною зі 
напрямом підготовки 051 «Економіка» для освітньої програми 
«Бакалавр права», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка 
викладається в 4 семестрі в обсязі 7 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних 
знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття 
практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій. 
Завдання навчальної дисципліни: 

– полягає у засвоєнні 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.  
Література для 

вивчення дисципліни 
Коссак В.М., Лепех С.М., Якубівський І.Є. Цивільне право України: 
Програма курсу для студентів юридичного факультету. - Львів: 
Юридичний факультет Львівського національного університету імені 
Івана Франка, 2009. - 56с.; Кодифікація приватного (цивільного) права 
України / За ред. А.С.Довгерта. - К., 2000.; Науково-практичний 



коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: 
Істина, 2008; Науково-практичний коментар Цивільного кодексу 
України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: 
Юрінком Інтер, 2006 (Т.І.); Ромовська З.В. Українське цивільне право: 
Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Правова єдність 
2010; Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: 
Підручник. – К.: Істина, 2003; Цивільне право України: Академічний 
курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 
2006 (Т.1. Загальна частина); Цивільне право України: Підручник: У 2 
кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2010 
(Кн.1); Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. 
В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2010 
(Т.1); Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За 
ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004; Цивільний кодекс 
України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. 
Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1); Цивільний кодекс України: 
Постатейний коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, 
Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005 (Ч.1). 

Тривалість курсу 192 год.  
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

лабораторних  занять та 128 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  
знати:  

 що таке поняття предмет цивільного права україни; 
 теоретичні основи цивільного права України в професійній діяльності 

юриста. 
 що таке система цивільного права, принципи, функції цивільного 

права України для професійної діяльності юриста. 
 етапи та методи розв’язання правових проблем за допомогою 

цивільного права України. 
 що таке способи набуття і припинення права власності як вони 

можуть бути використана в професійній діяльності юриста. 
бути здатним: 

 розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі цивільного права України для професійної 
правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів 
і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 застосувати набуті знания  у професійній діяльності. 
 бути готовим аналізувати документи, розуміти їх правовий 

характер і значення. 
вміти: 

 визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 
невідомих умов та обставин. 

 здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
 оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

Ключові слова Цивільне право України, особисті немайнові та майнові права, право 
власності, зобов’язання, договір, фізична особа, юридична особа, 
підприємство, цінні папери. 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій, лабораторних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 



Теми Тема 1. Цивільне право в системі приватного права України 

Тема 2. Цивільні правовідносини. 

Тема 3. Фізична особа. 

Тема 4. Юридична особа: загальні положення. 

Тема 5. Окремі види юридичних осіб. 

Тема 6. Об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери. 

Тема 7. Правочини: загальні положення. 

Тема 8. Представництво в цивільному праві. 

Тема 9. Цивільно-правові строки і терміни: загальні положення. 

Позовна давність. 

Тема 10. Особисті немайнові права фізичних та юридичних осіб. 

Тема 11. Право власності, як основне речове право. 

Тема 12. Право інтелектуальної власності. 

Тема 13. Загальна характеристика зобов’язального права і зобов’язань. 

Тема 14. Спадкове право. 
Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит в кінці семестру, 
Письмовий-усний (комбінований) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 
дисциплін, достатніх для сприйняття юридичного категоріального 
апарату  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

В процесі навчання використовуються наступні методи: лекція 
(подається фактичний матеріал, висвітлюються положення нормативно 
правових актів тощо), проблемний метод (полягає у постановці перед 
студентами проблем практичного характеру та аналізуються 
запропоновані студентами способи їх вирішення), інформаційно-
пояснювальний метод (надається інформація законодавчого, 
практичного характеру, статистична інформація тощо. Пояснюється 
значення окремих нормативно-правових приписів та термінології), 
метод обговорення дискусійних питань (обговорюються проблеми 
реалізації прав людини, застосування норм чинного законодавства 
України, практика підготовки юридичної документації, судова 
практика тощо), метод виконання практичних завдань (на підставі 
сформульованих ситуативних задач розглядаються практичні аспекти 
застосування норм права та способи вирішення спорів) 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 
операційних систем, доступу до мереж Інтранет та Інтернет. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 – бальною шкалою. 
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів. 
Кінцева оцінки за екзамен складається із суми середнього балу за 
поточний та модульний контролі і балів за екзамен з дотримання 
пропорції 50% – 50%.  
Під час складання екзамену студент має набрати не менше 26 балів. 
Якщо студент набирає менше, ніж 26 балів, екзамен вважається не 
складеним і бали за нього не нараховуються. Студент отримує оцінку 
незадовільно і складає екзамен за талоном №2. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, схематичних завдань, вирішення кейсів). 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 



в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту. 1. Цивільне право як галузь права. 
2. Предмет та метод цивільного права. 
3. Принципи цивільного права. 
4. Джерела цивільного права. Цивільне законодавство. 
5. Становлення цивілістичної науки в Україні та її сучасний стан. 
6. Поняття цивільних правовідносин. 
7. Учасники цивільних правовідносин. 
8. Об'єкти цивільних правовідносин та їх зміст. 
9. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. 
10. Поняття фізичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин. 
11. Поняття та ознаки цивільної правоздатності фізичної особи.  
12. Цивільна дієздатність фізичної особи (повна, неповна, часткова).  
13. Обмеження цивільної дієздатності.  
14. Визнання фізичної особи недієздатною.  
15. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. 
16. Оголошення фізичної особи померлою. 
17. Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.  
18. Поняття та ознаки юридичної особи.  
19. Процедура створення юридичної особи публічного та приватного 

права.  
20. Види юридичних осіб: публічного та приватного права. 
21. Припинення юридичної особи: поняття, способи, підстави 
22. Поняття та види підприємницьких товариств. 
23. Повне товариство. 
24. Командитне товариство.  
25. Товариство з обмеженою відповідальністю.  
26. Товариство з додатковою відповідальністю.  
27. Акціонерне товариство. 
28. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільних правовідносин.  
29. Державні та комунальні унітарні підприємства. 
30. Господарські об’єднання та інші види юридичних осіб. 
31.  Поняття та види об’єктів цивільних прав.  
32. Речі як об’єкти цивільних прав: поняття, класифікація.  
33. Гроші, як об’єкти цивільних прав. Валютні цінності. 



34. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 
35. Поняття та ознаки цінних паперів як об’єктів цивільних прав.  
36. Види цінних паперів.  
37. Окремі види цінних паперів (акції, облігації, векселі та ін.). 
38. Поняття та види правочинів. 
39. Класифікація правочинів. 
40. Умови дійсності правочину. 
41. Форма правочину.  
42. Оспорюваний правочин. 
43. Нікчемний правочин. 
44. Правові наслідки визнання правочинів недійсними. 
45. Поняття і сутність представництва в цивільному праві.  
46. Суб’єкти представництва.  
47. Повноваження представника. Правові наслідки перевищення 

повноважень представником. 
48. Довіреність: поняття, види. Форма довіреності. Зміст довіреності. 

Припинення представництва за довіреністю. 
49. Комерційне представництво. 
50. Поняття строку у цивільному праві. 
51. Поняття терміну у цивільному праві. 
52. Порядок обчислення та перебігу строків. 
53. Позовна давність. 
54. Загальні положення про особисті немайнові права. 
55. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування 

фізичної особи. 
56. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної 

особи. 
57. Захист особистих немайнових прав фізичної особи. 
58. Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб. 
59. Особисті немайнові права юридичних осіб за цивільним 

законодавством  
60. Класифікація особистих немайнових прав юридичних осіб 
61. Особисті немайнові права на найменування юридичних осіб 
62. Право на місцезнаходження юридичної особи 
63. Інформативні права юридичної особи. 
64. Особисте немайнове право юридичної особи на конкуренцію 
65. Особисте немайнове право юридичної особи на вільну діяльність. 
66. Поняття та зміст права власності. 
67. Підстави набуття права власності. 
68. Момент виникнення права власності.  
69. Обов’язки власника. Тягар утримання майна. Ризик випадкового 

знищення та в 
70. адкового пошкодження майна. 
71. Підстави припинення права власності. 
72. Право спільної власності. 
73. Поняття та види інших речових прав. 
74. Право інтелектуальної власності: загальні положення. 
75. Авторське право і суміжні права. 
76. Право промислової власності. 
77. Охорона та захист прав інтелектуальної власності. 
78. Поняття та види цивільно-правових зобов'язань. 
79. Договірні зобов’язання. 
80. Деліктні зобов’язання.  
81. Інші види зобов'язань. 
82. Припинення зобов’язань. 
83. Поняття спадкування. Спадщина. 
84. Час і місце відкриття спадщини. 
85. Спадкування за заповітом. Форма заповіту 
86. Заповідальний відказ. 



87. Спадкування за законом. 
88. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини. 
89. Спадковий договір. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 

 




