
1. Код:  I.3.2. 

2. Назва: Цивільне право 

3. Тип: обовязкова.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5,6  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 14  

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

9. Результати навчання:  

• здобуття ґрунтовних знань положень українського законодавства у сфері цивільного права;  

• основних доктринальних положень цивільного права, а також засвоєння та розуміння 

особливостей змісту цивільно-правових відносин ; 

• вміння аналізувати законодавство та судову практику, застосовувати знання для вирішення 

конкретних ситуацій ; 

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

інноваційних методів викладання, навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Основи римського приватного права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права 

зарубіжних країн» 

12. Зміст курсу: Цивільне право в системі права України. Джерела цивільного права. Загальна 

характеристика цивільного і торгового права зарубіжних країн. Цивільні правовідносини. Фізичні 

особи як суб`єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. 

Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин. Об`єкти цивільних 

правовідносин. Правочини. Представництво. Строки. Позовна давність. Здійснення та захист 

цивільних прав. Загальні положення про особисті немайнові права  фізичних осіб. Особисті 

немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи. Загальні положення про право власності. Право 

приватної власності фізичних осіб. Право власності юридичних осіб. Право державної власності. 

Право комунальної власності. . Право спільної власності. Інші речові права. Захист права власності 

та інших речових прав. Авторське право та суміжні права. Право промислової власності. Права на 

засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Загальні положення про зобов’язання. Виконання 

зобов’язання.  Забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання. 

Припинення зобов’язання. Загальні положення про договір. Договір купівлі-продажу. Договір 

дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання. Договір найму (оренди). Окремі види 

договору найму (оренди). Договір найму (оренди) житла. Договір позички. Договір підряду. Договір 

на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Загальні 

положення про послуги. Транспортні зобов’язання. Договір зберігання. Спеціальні види зберігання. 

Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. Договір страхування. Договір 

позики. Договори в сфері банківської діяльності. Розрахунки. Договори в сфері розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. Спільна діяльність. Недоговірні зобов’язання із 

правомірних дій. Зобов’язання із завдання шкоди. Спадкове право. Заповіт. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: підручник/ P.A. 

Майданик.-К., 2012.-472 с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. 

кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013.- 832 с. 

3.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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. 

5. 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. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

86 год. лекцій, 60 год. практичих, 274  самостійної роботи., разом – 420 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні 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 усний в кінці 6  семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульний контроль         
   Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, курсова робота. 
16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри  

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

 

 

 

CIVIL LAW for major 081 «Law» 

1. Title Civil law 

2. Code НСФД 3.2 
3. Type compulsory 

4. Year of study 3rd 

5. Semesters V, VI, 

6. Credits ECTS 14 

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

Sciences (Ph. D.), Associate Professor  

8. Learning outcomes acquire grounded knowledge of Ukrainian law provisions in the 

civil law sphere, main doctrinal provisions of civil law, to learn and identify specificities of 

civil law relations, analyze legislation and court practice, apply knowledge to solve practical 

situations. 

9.  Obligatory preliminary disciplines «Theory of state and law», «Basics of Roman 

private law», «History of state and law of Ukraine», «History of state and law of foreign 

countries» 

10.  Content Civil law in the system of Ukrainian law. Sources of civil law. Overview of 

civil and trade law of foreign countries. Civil legal relations. Individuals as subjects of civil 

legal relations. Entities as subjects of civil legal relations. State and public entities as subjects 

of civil legal relations. Objects of civil legal relations. Transaction. Representation. Periods 

and dates. Limitation of action. Fulfillment and protection of civil rights. General provisions 

on personal nonproperty rights of a natural person. Personal non-property rights providing 

natural existence of an individual. Personal non-property rights providing social life of a 

natural person. General provisions on the ownership right. Right of private property of 

individuals. Right of private property of entities. Right of the state property. Right of the 

municipal property. Joint ownership right. Proprietary right in other’s property. Protection of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



property rights. Copyright and neighboring rights.  Industrial property right. Rights of means 

of individualization of goods and manufactures. General provisions on obligation. 

Fulfillment of obligation.  Security for the obligation fulfillment. Responsibility for the 

obligation violation. Termination of obligation. General provisions on agreement. Sales 

contract. Gift agreement. Rent agreement. Lifelong maintenance (attendance) agreement. 

Lease (haring) agreement. Specific types of lease (haring) agreement. Tenancy agreement. 

Lending agreement. Contractor’s agreement. Agreement of research and development, 

design and development and technological work. General provisions of services. 

Transportation agreements. Storage agreement. Specific types of storage. Agency agreement. 

Commission agreement. Property management agreement. Insurance agreement. Loan 

agreement. Bank contracts. Settlements. Agreements to dispose the intellectual property 

right. Joint venture. Noncontractual obligations from lawful actions. Indemnification 

obligations. Law of succession. Will. 

11.  Recommended literature 

1. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. 

Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. O.B. Дзери.- К., 2009.- 1200 с. 

2. Загальна теорія цивільного права: підручник / за ред. O.A. Підопригори, Д.В. 

Бобрової - К., 1992.-454 с. 

3. Заіка Ю. О. Спадкове право України: навч. посіб. / Ю. О. Заіка, Є.О. Рябоконь/за 

ред. О. В. Дзери.-К., 2009.-353 с. 

4. Заіка Ю. О. Українське цивільне право: навч. посіб. / Ю. О. Заіка.-2008.-367 с. 

5. Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право: 

підручник/ P.A. Майданик.-К., 2012.-472 с. 

6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. 

Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013.- 

832 с. 

7. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право: підручник/ З. В. 

Ромовська.- К., 2009.- 264 с. 

8. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: 

підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013.-672 с. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12.  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. 

13.  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. 

14. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Цивільне право України. Ч. 1 [Текст]. - Запоріжжя : Вид. дім "Гельветика", 2016. 

- 383 с. 

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

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

Х., 2008.-680 с. 

18. Цивільне право України: навч. посіб. / за ред. Р. О. Стефанчука - К 2007.-424 с. 

19. Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. 

Баранова, Т. 1. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. 

Яроцького.-Х.: Право 2011 -Т 1 -656 с. 

20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, 

тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, 

Міністерства юстиції, науковців, фахівців).-Т. 12: Право власності та інші речові 

права/за ред. І.В.Спасибо-Фатєєвої.- X., 2009.- 544 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 – (credit, course project, examination) 

14. Language of study Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


