
 

 

1. Код: І, 3.8. 

2. Назва: Актуальні проблеми циільного права та процесу. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 11. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  

• здобуття знань про теоретичні особливості цивільного та цивільного процесуального права,  

• концепцію підходів до розуміння основних понять та етапів цивільного процесу;  

• актуальні проблеми реформування цивільного судочинства;  

• перспективи розвитку науки цивільного та цивільного процесуального права,  

• вміння правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права, 

•  грамотно проводити аналіз норм цивільного процесуального і матеріального права,  

• складати процесуальні документи, вирішувати складні практичні ситуації. 

10. Форми організації занять:  лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, мостійна робота, практична підготовка, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Цивільне право», «Цивільний 

процес», «Судові та правоохоронні органи». 

12. Зміст курсу: Цивільне право в системі приватного права. Загальна характеристика правових 

систем зарубіжних країн. Джерела цивільного права. Проблемні питання в цивільно-правовому 

регулюванні фізичних та юридичних осіб. Актуальні проблеми права власності в Україні. Особисті 

немайнові права: проблеми теорії і практики. Окремі проблеми договірних зобов’язань. Проблемні 

питання недоговірних зобов’язань в цивільному праві України. Відшкодування шкоди в цивільному 

праві України: проблемні питання. Актуальні проблеми спадкового права. Теоретичні основи 

цивільного процесуального права України. Проблемні питання реалізації принципів цивільного 

процесу. Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесу: проблеми теорії та 

практики. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права. 

Актуальні проблеми позовної форми захисту цивільних прав. Провадження у справі до судового 

розгляду: актуальні проблеми теорії і практики. Судові рішення в цивільному процесі: проблемні 

питання. Особливості перегляду рішень суду в цивільному процесі: питання теорії і практики. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання [Текст] : підручник / [Бичкова 

С. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. С. Бичкової. - Київ : Правова єдність : Алерта, 

2014. - 495 с. 

2. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / 

Бошицький Ю. П. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. - Київ : Ліра-К, 2013. - 759 с. 

3. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / [І. А. Бірюков та ін.] ; за ред. 

проф. І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. - 509 с. 

4. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / за ред. О. В. Дзери, д-ра юрид. 

наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 976 с. 

5. Цивільне право України. Курс лекцій / За ред. P.Б.Шишки. - X., 2004. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

30 год. лекцій, 26 год.- практичних занять, 109 год-самостійна робота.. Разом  -165 год. 

Методи: інтерактивні лекції, ндивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 11семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ACTUAL QUESTIONS OF  CIVIL LAW AND PROCEDURE for major 081 

«Law» 

2. Title Actual questions of  civil law and procedure 

3. Code НСФД 3.2 
4. Type compulsory 

5. Year of study 6th 

6. Semesters 11 

7. Credits ECTS 6 

8. Name of lecturer, scientific degree, position Vodopian T.V. Candidate of 

Juridical Sciences (Ph. D.), Associate Professor  

9. Learning outcomes acquire knowledge about theoretical features of civil law and 

procedure, concepts of the approach to understanding  main terms and stages of civil 

procedure; actual problems of civil procedure reforming; development prospects of civil law 

and procedure science, competent applying  of substantive and procedural laws, competently 

analyze civil and procedure legislation and court practice, write papers, apply knowledge to 

solve practical situations. 

10.  Obligatory preliminary disciplines «Civil law», «Civil Procedure», 

«Organization of  Judicial and Law-Enforcement Authorities» 

11.  Content. Civil law in the system of Private law. General overview of civil and trade 

law of foreign countries. Sources of civil law. Problematic issues in civil law regulation of 

persons and entities. Actual problems of property law in Ukraine. Personal non-property 

rights: problems of theory and practice. Specific problems of contractual. Problematic 

issues of noncontractual obligations in civil law of Ukraine. Compensation of damages in 

civil law of Ukraine: problematic issues. Actual problems of inheritance law. Theoretical 

basis of civil procedure in Ukraine. Problematic issues of civil procedure principals 

realization. Civil procedure relations in the civil procedure system: problems of theory and 

practice. Actual questions of proof institute in civil procedure science. Actual problems of 

claim form of civil rights protection. Proceedings before judicial inquiry:  actual problems of 

theory and practice. Court decisions in civil procedure: problematic issues. Features 

of judicial decisions review in civil procedure: questions of theory and practice.  

12.  Recommended literature 

1. Цивільне право України (традиції та новації) [Текст] : монографія / [Ківалов С. 

В. та ін. ; за заг. ред. Є. О. Харитонова, Т. С. Ківалової, О. І. Харитонової] ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад". - О. : Фенікс, 2010. - 700 с. 

2. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / [Рабинович С. П. та ін. ; за ред.: 

Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, 2011. - 468 с. 

3. Цивільне право України. Академічний курс: Шдруч. У двох томах / За ред. 

Я.М.Шевченко. - К., 2006. 

4. Цивільне право України. Договірні і недоговірні зобов'язання: Підручн. / За 

ред. ССБичкової. - К., 2008. 

5. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання [Текст] : 

підручник / [Бичкова С. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. С. Бичкової. - 

Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. - 495 с. 

6. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для студентів вищ. 

навч. закл. / Бошицький Ю. П. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. - 

Київ : Ліра-К, 2013. - 759 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / [І. А. Бірюков 

та ін.] ; за ред. проф. І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки. - Київ : Правова єдність : Алерта, 

2014. - 509 с. 

8. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / за ред. О. В. 

Дзери, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України [та ін.] ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 976 с. 

9. Цивільне право України. Курс лекцій / За ред. P.Б.Шишки. - X., 2004. 

10. Цивільне право України. Особлива частина [Текст] : підручник / [Т. В. Боднар 

та ін.] ; за ред. О. В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України [та ін.] ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1173 с. 

11. Цивільне право України. Ч. 1 [Текст]. - Запоріжжя : Вид. дім "Гельветика", 

2016. - 383 с. 

12. Цивільне право України. Ч. 2 [Текст]. - Запоріжжя : Гельветика, 2016. - 352 с. 

13. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. 

Я.М. Шевченко. – Т.1, 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 

2003.  

14. Цивільне право України: Загальна частина [Текст] : підручник / [В. Г. 

Фазикош та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук В. Г. Фазикоша та С. Б Булеци. - К. : Знання, 

2010. - 631 с. - (Вища освіта XXI століття) 

15. Цивільне право України: курс лекцій / за ред. P.Б. Шишки, В. А. Кройтора.-Т. 

І.-Х., 2008.-680 с. 

16. Цивільне право України: Підручн: У 2 кн. / За ред..В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - 

К., 2006. 

17. Цивільне право України: Підручник / С.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. - К., 

2005. 

18. Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Васильєв. - К. : Центр 

учбової л-ри, 2013. - 343 с.  

19. Цивільний процес України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / 

[Ківалов С. В. та ін.] ; за заг. ред. Заслуж. юриста України, д-ра юрид. наук, проф. 

Мінченко Р. М. - Херсон : Олди-плюс, 2014. - 719 с. 

20. Цивільний процес України [Текст] : підручник / [Кучер В. О. та ін. ; за ред. В. 

О. Кучера] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 767 с. 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 

and innovative teaching methods  

13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests, oral examination); 

- module control (written tests); 

- final control – (course project, examination) 

14. Language of study Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


