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(88годин лекцій;
92 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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залік
екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення навчальної дисципліни має базуватися на знаннях, отриманих студентами під час
опанування ними фундаментальних положень «Теорії держави і права», «Юридичної
деонтології», «Конституційного права» тощо, попередні вимоги визначаються інтегральним
характером навчальної дисципліни та її міждисциплінарним дискурсом тобто тісним зв’язком з
комплексом базових та гуманітарних, юридичних дисциплін.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

науково-теоретичне обґрунтування правових засад цивільного права в сучасних умовах,
актуальні питання взаємодії один з одним та іншими державними та громадськими
організаціями, їх соціальне призначення.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Цивільне право
Тема 1.1.
Цивільне право як галузь права України
Тема 1.2.
Джерела цивільного права
Тема 1.3.
Цивільні правовідносини
Тема 1.4.
Фізична особа як суб’єкт цивільного права
Тема 1.5.
Юридична особа
Тема 1.6.
Участь держави, територіальних громад у цивільних правовідносинах
Тема 1.7.
Об’єкти цивільних прав. Особисті немайнові права фізичної особи
Модуль 2. Правочин
Тема 2.1.

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
Правочини
Тема 2.2.
Представництво і довіреність
Тема 2.3.
Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність
Модуль 3. Право власності
Тема 3.1.
Тема 3.2.
Тема 3.3.
Тема 3.4.
Тема 3.5.

Право власності. Загальні положення
Право власності за всіма її видами
Захист права власності
Речові права на чуже майно
Право інтелектуальної власності

Модуль 4. Зобов’язання
Тема 4.1.
Зобов’язальне право та зобов’язання
Тема 4.2.
Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань
Тема 4.3.
Припинення зобов’язань. Відповідальність у цивільному праві
Модуль 5. Договір
Тема 5.1.
Цивільно-правовий договір. Договір купівлі-продажу. Договір поставки.
Тема 5.2.
Договір міни. Договір дарування. Рента. Довічне утримання (догляд)
Тема 5.3.
Найм (оренда). Позичка
Тема 5.4.
Страхування
Тема 5.5.
Зберігання. Договір доручення. Договір комісії. Управління майном
Тема 5.6.
Договір позики. Кредитно-розрахункові відносини
Тема 5.7.
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Модуль 6. Спадкове право
Тема 6.1.
Спадкове право
Модуль 7. Сімейне право
Тема 7.1.
Поняття сімейного права. Сімейне законодавство. Сімейні
правовідносини. Позовна давність у сімейному праві
Тема 7.2.
Поняття шлюбу та сім’ї. Визнання шлюбу недійсним
Тема 7.3.
Особисті немайнові права й обов’язки подружжя
Тема 7.4.
Майнові права й обов’язки подружжя
Тема 7.5.
Припинення шлюбу
Тема 7.6.
Відносини батьків і дітей
Тема 7.7.
Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Тема 7.8.
Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ









Знати основні поняття з правових засад цивільного та сімейного права в сучасних умовах
Знати принципи коло суспільних відносин, що регулюються цивільним та сімейним правом;
суб'єктів цих відносин; нормативно-правову базу забезпечення таких відносин; підстави
виникнення та динаміку правовідносин.
Вміти застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;
Вміти вирішувати проблемні ситуації скласти позовну заяву та претензію;
Обгрунтувати власний погляд на діюче законодавство у сфері цивільного та сімейного
права
Усвідомлювати дію державних механізмів щодо реалізації політики у сфері сем’ї та
молоді
Визначати регулятивні пріоритети формування сучасної політики

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ





традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективне групове навчання

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
заліки
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
екзамени
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної
успішності та балів за екзамен

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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