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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Цивільне право
України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста, галуззю знань 08 - право, спеціальністю 081 - право.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне законодавство, яке регулює
відносини щодо права власності, права інтелектуальної власності, об’єктів цивільних
правовідносин, цивільне законодавство, яке регулює відносини щодо окремих видів
договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання,
майновий найм, підряд, перевозка, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія,
управління майном, позика та ін.), позадоговірних зобов'язань, спадкування.
Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння цивільного права
необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, економічна теорія сімейне
право, трудове право, цивільно-процесуальне право та ін. В межах перелічених дисциплін
вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства,
джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, особисті немайнові і
майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, система органів державного
управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, основи правового
режиму майна та бухгалтерського обліку, формування зв`язків з іноземним елементом,
загальна характеристика договорів, поняття договорів (купівлі-продажу, міни, поставки,
контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими
природними ресурсами, ренти, дарування, довічного утримання, найму, підряду,
перевезення та транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення та
комісії, управління майном, позики, факторингу, банківського рахунка, договір
банківського вкладу та ін.), вивчення окремих різновидів договору найму та підряду,
характеристика недоговірних зобов’язань, їх особливостей та видів, загальні положення
про

відшкодування

шкоди

та

спадковеправо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1.
Змістовий модуль 2.
Змістовий модуль 3.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Цивільне право України” є засвоєння
студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та
набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне право України” 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, поняття договору, його функцій та класифікацій;
визначення змісту договорів про передання майна у власність, їх значення у
цивільному обороті; з’ясування істотних умов кожного з договорів системи курсу;
проведення розмежування між договорами про виконання робіт та надання послуг;
вміння застосовувати нормативно-правову базу, що стосується договорів про
передання майна в користування; визначення змісту не договірних зобов’язань,
засвоєння основ спадково права.
Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв'язувати задачі до практичних
занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно
розв'язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів.
Згідно

з

вимогами

освітньо-професійної

програми

студенти

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;

-

джерела зобов'язального права, його структуру;

-

елементи та особливості суб'єктного складу зобов'язальних правовідносин;

-

підстави виникнення та припинення зобов'язань;

-

джерела правового регулювання цивільно-правових договорів;

-

особливості суб'єктного складу договірних правовідносин;

-

вимоги законодавства щодо форми та змісту договорів;

-

підстави виникнення, зміни, припинення договору;

-

істотні умови цивільно-правових договорів;

-

поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних.

-

склад цивільного правопорушення;

-

підстави відповідальності за завдану шкоду;

-

особливості відшкодування майнової та моральної шкоди у недоговірних
зобов’язаннях;

-

особливості суб’єктного складу спадкових правовідносин;

-

види спадкування;

-

порядок та строки прийняття спадщини.

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;

-

складати проекти цивільно-правових договорів;

-

аналізувати практичні казуси практики цивільно-правового регулювання;

-

правильно тлумачити цивільно-правові норми;

-

застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних
ситуацій (казусів);

-

складати проекти договорів та інших документів;

-

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;

-

проводити класифікацію договірних відносин, виходячи із системи договорів,
передбаченої чинним ЦК України;

-

визначати доцільність застосування окремого виду договору чи змішаного
договору в конкретному випадку;

-

складати (оформляти) договори відповідно до вимог чинного законодавства;

-

правильно застосовувати законодавство, що регулює недоговірні та спадкові
відносини;

-

аналізувати практичні казуси та розв’язувати ситуаційні завдання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 324 години/9 кредитів ECTS.
2.
3.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Цивільне право як галузь права України. Джерела цивільного права України.
Цивільні правовідносини.
Тема 2. Фізична особа.
Тема 3. Юридична особа: загальні положення.
Тема 4. Окремі види юридичних осіб.
Тема 5. Об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери.
Тема 6. Правочини: загальні положення.
Тема 7. Недійсність правочинів.
Тема 8. Здійснення цивільних прав та обов’язків.
Тема 9. Представництво в цивільному праві. Захист цивільних прав та інтересів.
Змістовий модуль 2.
Тема 10. Цивільно-правові строки і терміни: загальні положення.
Тема 11. Позовна давність.
Тема 12. Особисті немайнові права та їх види. Захист особистих немайнових прав.
Тема 13. Загальна характеристика права власності як основного речового права.
Тема 14. Набуття права власності.
Тема 15. Припинення права власності.
Тема 16. Право спільної власності.
Тема 17. Захист права власності.
Тема 18. Речові права на чуже майно.
Тема 19. Право інтелектуальної власності: загальні положення. Авторське право і
суміжні права. Патентне право.
Тема 20. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і
послуг.
Тема 21. Загальна характеристика зобов’язального права і зобов’язань.
Тема 22. Виконання зобов’язань.
Тема 23. Забезпечення виконання зобов’язань.
Тема 24. Припинення зобов’язань.
Тема 25. Відповідальність за порушення зобов’язань.
Змістовий модуль 3.
Тема 26. Загальна характеристика договорів у цивільному праві.
Тема 27. Договори про передання майна у власність. Договір купівлі-продажу: загальні
положення. Договір міни (бартеру). Договір роздрібної купівлі-продажу. Договір
поставки, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання

енергетичними та іншими природними ресурсами. Договір дарування. Договір
ренти. Договір довічного утримання (догляду).
Тема 28. Договори про передання майна в користування. Договір найму (оренди):
загальні положення. Окремі різновиди договору найму (оренди). Договір найму
житла.
Тема 29. Договори про виконання робіт. Договір підряду: загальні положення. Окремі
різновиди договору підряду.
Тема 30. Договори про надання послуг. Договір перевезення пасажиру і багажу.
Договір перевезення вантажу. Договір транспортного експедирування. Договір
зберігання: загальні положення. Договір страхування. Договір доручення. Договір
комісії. Договір управління майном. Договори кредиту та позику. Договори
банківського рахунку та банківського вкладу. Договір факторингу. Договір
управління майном.
Тема 31. Договори у сфері інтелектуальної власності. Договори на створення і
використання об’єктів інтелектуальної власності.
Тема 32. Спільна діяльність.
Тема 33. Недоговірні зобов’язання. Окремі види недоговірних зобов’язань.
Тема 34. Загальні положення про відшкодування шкоди. Відшкодування за шкоду,
завдану
правоохоронними органами та за шкоду завдану каліцтвом та іншим ушкодження
здоров’я. Відшкодування моральної шкоди.
Тема 35. Спадкування за заповітом та за заповітом.
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