
  

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  

факультет історичний 

кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін 

 

1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу, мова 

викладання 

Основи цивільного права, українська 

Викладачі Семенюк-Прибатень Анна Вікторівна, старший викладач 

Профайл викладачів http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/semeniuk-a-v/ 

E-mail: semanya31@ukr.net 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=6315 

Консультації Очні консультаці] на протязі семестру: 24.01.2021-1год. 

                                    15.02.2021-1год. 

                                    19.03.2021-1год. 

 

 
 



2. Анотація до курсу 

 Цивільне право – провідна галузь права і визнається такою в усіх правових системах світу. В умовах 

кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль 

цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин. Саме тому цивільне право – одна з основних 

фундаментальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є чинне законодавство, практика його застосування, історія 

розвитку, досвід цивільно-правового розвитку в зарубіжних країнах. Окрім того, цивілістика вивчає також поняття 

цивільного права, його місце в правовій системі, його походження ів закономірності розвитку, систему та зміст 

цивільно-правових норм, інститутів та галузей, їх роль в правовому оформленні життя суспільства та ефективність їх 

застосування. 

Студенти повинні чітко засвоїти загальновизнані цивілістичні постулати, опанувати цивілістичний 

інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками 

практичного використання цивільно-правових засобів. 

 

2. Мета та цілі курсу 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право» є навчити студентів аналізувати українське законодавство 

і застосовувати норми цивільного права при вирішенні ситуативних завдань. 

Завдання курсу: 

• ознайомити з предметом цивільного права; 

• вивчити існуючі колізії національного та міжнародного цивільного законодавства; 

• орієнтуватися в положеннях українського законодавства у сфері цивільного права та вміти правильно його 

застосовувати. 

 

 

3. Формат курсу 
 

Стандартний очний курс. 
 



 

 

4. Результати навчання 
 

У результаті  вивчення курсу студент повинен: 

з н а т и: 

– теоретичні основи курсу, сутність та поняття цивільного законодавства; 

– особливості цивільних правовідносин як об’єкту правового регулювання; 

– особливості регулювання цивільно-правових норм; 

– особливості укладання цивільно-правових договорів; 

– основні проблеми вдосконалення українського цивільного законодавства у співвідношенні до європейських 

стандартів; 

– основи державної політики у сфері вдосконалення цивільного законодавства; 

в м і т и: 

–  самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни; 

–  точно розуміти зміст правової норми; 

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин; 

–  тлумачити чинне цивільне законодавство; 

– надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа тощо); 

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству; 

– самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз; 

– самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику. 

 

 

 

 

 



5. Обсяг і ознаки курсу 
 

   

 

Найменування показників Характеристика навчального курсу  

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність Історія та правознавство, 014 Середня освіта 

(Історія) 

Історія та правознавство, 014 Середня освіта 

(Історія) 

Рік навчання/ рік викладання 3-й /2021 3-й /2020-2021 

Семестр вивчення 4-й 4-й/5-й 

нормативна/вибіркова нормативна нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 4 кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 120 год. 120 год. 

Кількість годин навчальних занять 40 год. 18 год. 

Лекційні заняття 20 год. 10 год. 

Практичні заняття 20 год. 8 год. 

Семінарські заняття 0 год. 0 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 0 год. 

Самостійна та індивідуальна робота 80 год. 102 год. 

Форма підсумкового контролю екзамен екзамен 

 

 

 

6. Пререквізити курсу 
 



Дана дисципліна в межах спеціальності 014 Середня освіта (Історія) повʼязана з такими навчальними дисциплінами: 

«Правознавство», «Основи трудового права», «Основи конституційного права», «Основи сімейного права», «Теорія 

держави і права»,  «Міжнародне право» тощо. 

  

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і 

операційних систем. 
 

8.  Політики курсу 
 

Відвідання занять.  

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу.  

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема курсу 
 

 

Дата / 

кількість акад. 

год. 

Тема, план  Форма заняття 
Завдання, 

год 
Термін виконання 

18 січня 2021р. 

2 год./  

16 лютого 2021р.  

2 год.  

Модуль І. Загальні 

положення цивільного права 

Тема 1. Загальна 

характеристика цивільного 

права України 

1. Цивільне право як приватне 

право. Предмет і метод 

цивільного права.  

2. Принципи цивільного 

права.  

3. Система цивільного права. 

Цивільне право у системі 

права.  

4. Джерела (форми) 

цивільного права.  

5. Цивільне право України та 

приватноправові системи 

сучасності.  

  6. Цивільне право України як 

наука та навчальна 

дисципліна. 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

19 січня 2021р. 

2 год./  

2 березня 2021р. 

2 год.  

Тема 2. Цивільні 

правовідносини 

1.Поняття цивільних 

правовідносин.  

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  



2.Види цивільних 

правовідносин. 

3.Структура цивільних 

правовідносин. Підстави їх 

виникнення, зміни і 

припинення. 

20 січня 2021р.  

2 год./ 

9 березня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 3. Фізичні та 

юридичні  особи як 

учасники цивільних 

відносин 

 

1. Цивільна правоздатність 

фізичної особи. 

2. Цивільна дієздатність 

фізичної особи. 

3. Визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою та 

оголошення її померлою: 

підстави та правові наслідки. 

4. Поняття, ознаки та загальна 

характеристика юридичних 

осіб.  

5. Види юридичних осіб. 

Господарські товариства. 

6. Порядок створення та 

припинення юридичної особи. 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  

25 січня 2021р.  

2 год./  

16 березня 2021р.  

2 год. 

ТЕМА 4. Об’єкти цивільних 

прав 

 

1. Поняття об’єктів 

цивільного права. 

2. Класифікація речей. 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  



26 січня 2021р.  

2 год./ 

23 березня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 5. Строки та терміни 

в цивільному праві 

 

1. Поняття, значення та 

правова природа строків 

(термінів) у цивільному праві.  

2. Види цивільно-правових 

строків (термінів).  

3. Порядок визначення та 

обчислення строків (термінів). 

4. Позовна давність: 

обчислення, зупинення 

перебігу, переривання, правові 

наслідки спливу. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Питання, доповіді  

27 січня 2021р.  

2 год./ 

30 березня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 6. Правочини  

 

1. Поняття правочину, його 

ознаки та види. 

2. Умови дійсності правочину. 

Форма правочину. 

3. Недійсні правочини. 

4. Правові наслідки 

недійсності правочину. 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

2 лютого 2021р. 

2 год./ 

6 квітня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 7. Спадкові 

правовідносини. 

1. Загальна характеристика 

спадкового права. 

2. Спадкування за заповітом. 

3. Спадкування за законом. 

4. Здійснення права на 

спадкування. 

5. Особливості спадкування 

окремих видів майна. 

6. Спадковий договір. 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  



9 лютого 2021р. 

2 год./ 

13 квітня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 8. Зобов’язальне 

право. 

 

1. Поняття та ознаки 

зобов’язань. 

2. Види зобов’язань. 

3. Виконання зобов’язань. 

4. Забезпечення виконання 

зобов’язання. 

5. Припинення зобов’язання. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

23 лютого 2021р. 

2 год.     / 

20 квітня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 9. Загальні 

положення про цивільно-

правовий договір. Договори 

про передачу майна у 

власність. 

 

1. Поняття, види, зміст, 

порядок укладення, зміни та 

розірвання договору.  

2. Договори про передачу 

майна у власність. Договір 

купівлі-продажу.  

3. Договір роздрібної купівлі-

продажу. 

4. Договір поставки. 

5. Договір контрактації. 

6. Договір постачання 

енергетичними та іншими 

ресурсами через приєднану 

мережу.  

7. Договір міни. 

8. Договір дарування. 

9. Договір ренти. 

 10. Договір довічного 

утримання. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Питання, доповіді  



9 березня 2021р. 

2 год./ 

27 квітня 2021р. 

2 год. 

ТЕМА 10.  Окремі види 

договорів. 

 

1. Договір найму (оренди). 

2. Договір прокату. 

3. Договір найму (оренди) 

земельної ділянки.  

4. Договір найму будівлі або 

іншої капітальної споруди. 

5.  Договір найму (оренди) 

транспортного засобу. 

6. Договір лізингу. 

7. Договір найму (оренди) 

житла. 

8. Договір позички. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

 

1. Аномалії у цивільному праві України : навч. посіб / за ред. Р.А. Майданика – К.: Юстиніан, 2007. – 468 с. 

2. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (загальні положення): навч. посібн. – К., 2007. – 280 с. 

3. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: Навчальний посібник / За ред. М.К.Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 624с.  

4. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / За ред. О.В.Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 896 с. 

5. Дякович М.М. Сімейне право України : навч. посіб. // Львів. нац. ун-т. – Київ: Правова єдність, 2012. – 551 с. 

6. Заіка Ю.О. Спадкове право України : навч. посіб. – К.: Істина, 2006. – 216 с. 

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. – К.: КНТ, 2008. – 368 с. 

8. Заіка Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право : навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с. 

9. Зобов'язальне право України: Підручник ⁄ Голубєва Н. Ю., Харитонов Є. О. – К.: Істина, 2011. – 848 c. 

10. Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 240 с. 

11. Ромовська З. Українське цивільне право. Академічний курс. – К.: Атіка, 2010. – 560 с. 

12. Ромовська З.В. Українське сімейне право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 500 с. 

13. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності: Підручник. – К.: Правова єдність, 2011. – 246 с. 

http://www.knigka.ua/autors/163948/


14. Харитонов Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посіб. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

15. Цивільне право України. Братель О.Г., Пилипенко С.А.: [Посібник для підготовки до іспитів]. – К.: ФОП Ліпкан, 2010. – 256 с. 

16. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНТ, 

2008. – 498 с. 

17. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За заг. ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНТ, 2008. – 

480 с.  

18. Цивільне право України. Особлива частина. Підручник / За ред. О.В. Дзери. – Вид. 3-те, допов. та переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. 

19. Цивільне право: Підручник: у 2-х т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, 

В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.  

20. Цивільне право: Підручник: у 2-х т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, 

В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 816 с. 

21. Цивільне та сімейне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. – К.: Правова єдність, 2009. – 968 с. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 
 

Обов’язкова присутність на лекційних заняттях, активність впродовж семестру, відвідування/відпрацювання усіх 

практичних занять, виконання інших видів робіт, передбачених навчальним планом з цієї дисципліни є допуском до 

складання екзамену. 

Перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу керівника курсу за наявності поважних причин. 

 



Поточний і модульний контроль 1 

 (30 балів) 

ІНДЗ 

  

Іспит 

 

(100 балів) 

Поточна оцінка за 

модуль  

 

МКР  

 

 

 

10 балів 

 

 

 

40 балів 

26  

балів 

24  

балів 

 

 
 


