
Повна назва: Цивільне право 

Статус: Нормативна 

Мета:формування системи знань з правового регулювання цивільних відносин в 

Україні, систематизація напрямів та способів вирішення проблем, висунутих і 

накопичених практикою, розв’язання цивільних та сімейних спорів. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Цивільне право» (загальна частина) складається з 
восьми змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 
блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за 
змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 
використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 
практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 
засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають розгляд теоретичних та правозастосовних 
питань з правового регулювання конкретної сфери та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 
індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 
відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 триместр 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Цивільне право в 

системі права України 
12 2 2   2 

     

Тема 2. Джерела 

цивільного права 
18 4 4   4 

     

Тема 3. Цивільні 

правовідносини 
12 2 2   2 

     

Разом за змістовним 

модулем 
42 8 8   8 

     

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. 
Тема 4. Фізичні особі як 

суб'єкти цивільного права 
24 4 4   4 

     

Тема 5. Опіка та 

піклування 
12 2 2   2 

     

Тема 6. Юридичні особи: 

загальні положення 
12 2 2   2 

     

Тема 7. Юридичні особи 

публічного права 
12 2 2   2 

     

Тема 8. Юридичні особи 12 2 2   2      



приватного права 

Тема 9. Створення та 

припинення юридичної 

особи 

12 2 2   2 

     

Тема 10. Об'єкти 

цивільних прав: загальні 

положення 

12 2 2   2 

     

Тема 11. Цінні папери та 

гроші як специфічні 

об’єкти цивільних прав 

12 2 2   2 

     

Разом за змістовним 

модулем 
118 18 18   16 

     

 

 

Модуль 3. 

Змістовий модуль 3. 
Тема 12. Правочини: 

загальні положення 
12 2 2   2 

     

Тема 13. Недійсні 

правочини 
12 2 2   2 

     

Тема 14. Представництво 

і довіреність у цивільному 

праві 

12 2 2   2 

     

Тема 15. Строки в 

цивільному праві. 

Позовна давність 

12 2 2   2 

     

Разом за змістовним 

модулем 
48 8 8   8 

     

 

Модуль 4. 

Змістовий модуль 4. 
Тема 16. Здійснення та 

захист цивільних прав 
12 2 2   2 

      

Тема 17. Особисті 

немайнові права фізичної 

особи 

12 2 2   2 

      

Тема 18. Особисті 

немайнові права, що 

забезпечують природне 

існування фізичної особи 

12 2 2   2 

      

Тема 19. Особисті 

немайнові права, що 

забезпечують соціальне 

буття фізичної особи 

12 2 2   2 

      

Разом за змістовним 

модулем 
48 8 8   8 

      

Консультація 2 2           

Залік 2 2           

 

2 триместр 

Модуль 5. 

Змістовий модуль 5. 



Тема 20. Право 

власності: загальні 

положення 

12 2 2   2 

      

Тема 21. Порядок 

виникнення та 

припинення права 

власності 

12 2 2   2 

      

Тема 22. Право спільної 

власності 
12 2 2   2 

      

Тема 23. Речові права на 

чуже майно 
12 2 2   2 

      

Тема 24.  Захист права 

власності 
12 2 2   2 

      

Разом за змістовним 

модулем 
60 10 10   10 

      

Модуль 6. 

Змістовий модуль 6. 
Тема 25.  Загальні 

положення про 

зобов’язання 

12 2 2   2 

      

Тема 26.  Загальні 

положення про договір 
12 2 2   2 

      

Тема 27.  Виконання 

зобов’язань 
12 2 2   2 

      

Тема 28.  Забезпечення 

виконання зобов’язання 
12 2 2   2 

      

Тема 29.  Припинення 

зобов’язання та  

цивільно-правова 

відповідальність 

 

12 2 2   2 

      

Разом за змістовним 

модулем 
60 10 10   10 

      

 

Модуль 7. 

Змістовий модуль 7. 
Тема 30.  Спадкування 

за цивільнім право 

України 

 

24 4 4   4 

      

Разом за змістовним 

модулем 
24 4 4   4 

      

 

Модуль 8. 

Змістовий модуль 8. 
Тема 31.  Право 

інтелектуальної 

власності загальні 

положення 

12 2 2   2 

      

Тема 32.  Авторське 

право та суміжні права. 
12 2 2   2 

      



Право промислової 

власності 

Разом за змістовним 

модулем 
24 4 4   4 

      

Консультація 2 2           

Іспит 8 8           

 

Структура курсу «Цивільне право» передбачає: 
1) вивчення системи чинного цивільного законодавства, а також правових проблем, 

що виникають при вирішенні цивільних спорів, визначення правового режиму майна 
суб'єктів цивільних правовідносин, ознайомлення із специфікою механізму цивільно-
правового регулювання; 

2) засвоєння основних положень правового регулювання відносин, окреслених 
предметом цивільного права; 

3) вивчення комплексу чинного цивільного законодавства, основ нормативного 
регулювання, пов'язаних із юридичним супроводженням реалізації суб'єктивних 
цивільних прав і виконання обов'язків. 

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, 
зокрема: 

 засвоїти знанняз теорії цивільного права у поєднанні з теоретичними та 
практичними питаннями реалізації цивільних прав; 

студент повинен вміти: 
 володіти основними проблемами, що викликаються конфліктами інтересів суб'єктів 

цивільних правовідносин; 

 давати визначення основних категорій та понять, що містить курс цивільного 

права; 

 вирізняти особливості цивільних правовідносин від інших видів правовідносин; 

 орієнтуватися у чинному цивільному законодавстві; 

 знати проблеми розвитку цивільного права у поєднанні з проблемами 

адміністративно-правового, цивільно-процесуального та господарсько-

процесуального права на сучасному етапі; 

 застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у 

практичній діяльності; 

студент повинен набути навичок використання чинного законодавства, покликаного 
врегульовувати цивільні відносини, для розширення свого правового кругозору, 
підвищення рівня правосвідомості і правової культури та вирішення питань, що виникають 
у практичній діяльності. 

Для вивчення дисципліни «Цивільне право» необхідно спиратися на знання, 
отримані під час вивчення попередніх навчальних курсів «Теорія держави і права 
України», «Історія держави і права України», «Римське право». 

Планом навчального процесу для вивчення курсу дисципліни “Цивільне право” 

(загальна та особлива частина) відведено 864 годин навчальних занять з них на самостійну 

роботу – 570 годин. На лекції по загальній частині відведено - 84 годин, на практичні 

заняття 84 годин на групу. Самостійна робота студентів по загальній частині дисципліни 

“Цивільне право” складає 324 годин. Формою триместрового контролю є залік та іспит. 

Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається 

з восьми змістовних модулів.  

З тем курсу проводяться практичні заняття. На них можуть використовуватись різні 

форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення 

відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання 



казусів та задач, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, 

активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно. 

Завершується вивчення дисципліни “Цивільне право”(загальна частина) 

проведенням іспиту. До іспиту допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені 

заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на практичних заняттях, набрали 

мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі. 

 

Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни (IV трисестр) 

№ 

n/n 
Види контролю 

Кількість 

контрольних 

заходів 

Максимальний бал 

за одиницю 

(занять, робіт) 

Сума балів 

1 Опитування на семінарах * 4 5 20 

2 Доповнення ** 4 3 12 

3 
Вирішення практичних 

завдань*** 
4 3 12 

4 Наукова доповідь**** 1 10 10 

5 Тести ***** 1 16 16 

  Залік     30 

  Разом     100 

 

2.2. Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни (V триместр) 

№ 

n/n 
Види контролю 

Кількість 

контрольних 

заходів 

Максимальний бал 

за одиницю 

(занять, робіт) 

Сума балів 

1 Опитування на семінарах * 2 10 20 

2 Доповнення ** 5 3 15 

3 
Вирішення практичних 

завдань*** 
2 5 10 

4 Тести ***** 1 16 15 

  Іспит     40 

  Разом     100 

 

 

Пояснення до умов визначення рейтингу  

*Опитування на семінарах включає в себе: опитування по будь-якому питанню, винесеному на 

семінарське заняття (за вибором викладача) відповідь на питання інших студентів, 

запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для 

повторення (з тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних завдань з необхідною 

аргументацією та посиланням на законодавство. Максимальна кількість балів може бути 

виставлена студентам, підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей на 

питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і нормативних 

джерел, уміння дов'язати теорію з практикою, логіка і аргументованість викладудумок, 

культура мови. 



**Доповнення здійснюється студентом по темі семінару після основної відповіді по 

питанню винесеному на семінарське заняття.  

Метою доповнення є більш повне розкриття питання, винесеного на семінарське заняття, 

або висвітлення різноманітних наукових, практичних, правозастосовних аспектів даного 

питання 

*** Вирішення практичних завдань здійснюється в вигляді розв’язанні задачі по темі 

семінару, які надані викладачем студентам на попередньому семінарі. Студент 

самостійно, опрацьовуючи вдома матеріал до семінару, вирішує задачу з належним 

аргументування та посилання на відповідні норми законодавства. На семінарі студент 

усно доповідає вирішення задачі. При не повній відповіді або невірній, в розв’язанні 

задачі допомагають інші студенти з відповідним оцінюванням їх відповідей або участі в 

обговоренні. 

**** Наукова доповідь готується з обов’язковим розглядом дискусійного в науці питання  

з викладенням власної точки зору на дану проблему, яка підтверджується належними 

аргументами. Теми доповідей студенти обирають самостійно. Головна умова – це новизна 

та проблематика.  

Обсяг доповіді не повинен перевищувати 5-7 сторінок. Доповідь висвітлюється перед 

аудиторією на протязі 5 хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших 

студентів та викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.  

***** Тести. Тестування має підсумковий триместровий характер і проводиться в кінці 

триместру протягом окремого аудиторного заняття. Тести роздаються викладачем 

студентам поваріантно, студенти на окремому чистому аркуші записуються відповіді по 

тесту. Загальний строк написання тестів 60 хвилин. 

 

Викладач: 

Січко Дмитро Сергійович. В 2006 році захистив у спеціалізованій вченій раді 

юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка 

дисертацію «Правова природа договору лізингу в Україні” на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Автор 30 наукових 

праць і 3 навчальних, методичних і практичних посібників.  

Сфера наукових інтересів – договірне право, правове регулювання господарських 

товариств, проблеми реалізації права спільної сумісної власності. 

 


