
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК 7 

2. Назва: Актуальні проблеми цивільного права та процесу. 

3. Тип: обов’язковий.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5.  

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

9. Результати навчання: знати: нормативне регулювання інститутів цивільного права та процесу,  

правову доктрину; основні дискусійні питання у сфері цивільного права та процесу, практику 

застосування матеріального та процесуального законодавства. Вміти: самостійно аналізувати 

наукову літературу з дисципліни; самостійно ставити наукові проблеми і шляхи їх вирішення; 

самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз; самостійно вирішувати правові ситуації, 

використовуючи оптимальні шляхи  урахуванням норм матеріального та процесуального права. 

 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір, 

інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з 

правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 

використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Аналізувати 

взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на 

основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних 

функцій суб’єктів правозастосування. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Сучасні цінності інтеграції та 

міжнародної співдружності, Сучасні інформаційні правові технології, Актуальні проблеми 

конституційного права. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Цивільне право в системі приватного права. Загальна характеристика 

правових систем зарубіжних країн. Тема 2. Джерела цивільного права. Тема 3. Проблемні питання в 

цивільно-правовому регулюванні фізичних та юридичних осіб. Тема 4. Особисті немайнові права: 

проблеми теорії і практики. Тема 5. Актуальні проблеми права власності в Україні. Тема 6. Окремі 

проблеми договірних зобов’язань. Тема 7. Проблемні питання недоговірних зобов’язань в 

цивільному праві України. Тема 8. Відшкодування шкоди в цивільному праві України: проблемні 

питання. Тема 9. Актуальні проблеми спадкового права. Тема 10. Теоретичні основи цивільного 

процесуального права України. Тема 11. Проблемні питання реалізації принципів цивільного 

процесу. Тема 12. Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесу: проблеми теорії та 

практики. Тема 13. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального 

права. Тема 14. Актуальні проблеми позовної форми захисту цивільних прав. Тема 15. Особливості 

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

13. Основні рекомендовані інформаційні ресурси: 1. Актуальні проблеми цивільного права і 

процесу: Навч. Посібник/ За заг. ред. Я.В.Матвійчук. К., 2012. 177с. 2. Актуальні проблеми 

спадкового права. За заг. ред. Ю.О. Заіки, О.О. Ловяка. К., 2014. 336с. 3. Сучасні проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



цивільного права та процесу : навч. посіб. За ред. Ю. М. Жорнокуя, Л. В. Красицької; Харків, 2017.  

808 с. 4. Науково-практичний коментар. Цивільний процесуальний кодекс України. За заг. ред. Н. Ю. 

Голубєвої. К., 2021. 840 с. 5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (Дзера О. В. 

(кер. авт. кол.), Кузнєцова Н. С., Луць .В. У 2-х т. К., 2019. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекцій: 22 год. практичних: 24 год., самостійна робота: 89 год. Разом – 135 год.  

Методи викладання та технології: лекції, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, дуальні 

лекції, ситуаційні дослідження та інші. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Методи оцінювання: практична перевірка виконаних завдань, опитування, тестування, оцінювання у 

процесі, модульний контроль. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                                  к.ю.н., доцент  Міщук І.В.     
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: OK7; 

2. Title Actual problems of civil law and process; 

3. Type: compalsory; 

4. Higher education level: ІІ (Masters’ ),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied:2; 

7. Number of established ECTS credits:4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodopian T., PhD in Law, 

Associate professor. 

9. Results of studies: know: normative regulation of institutes of civil law and process, legal doctrine; main 

issues of discussion in the field of civil law and procedure, the practice of substantive and procedural law. 

Be able to: independently analyze the scientific literature on the discipline; independently pose scientific 

problems and ways to solve them; independently resolve legal situations, using optimal ways, taking into 

account the rules of substantive and procedural law.  

Assess the nature and nature of social processes and phenomena, and show understanding of the boundaries 

and mechanisms of their legal regulation. To correlate the modern system of civilizational values with legal 

values, principles and professional ethical standards. Collect, integrate analysis and summarize materials 

from various sources, including scientific and professional literature, databases, digital, statistical, test and 

others, and verify their authenticity using modern research methods. Present your research on a legal topic, 

using primary sources and techniques of legal interpretation of complex complex problems arising from this 

study, to argue the conclusions. It is reasonable to formulate one's legal position, to be able to oppose, 

evaluate evidence and present convincing arguments. Discuss complex legal issues, suggest and justify 

solutions. Assess the reliability of information and reliability of sources, effectively process and use 

information for research and practical activities. Generate new ideas and use modern technologies in 

providing legal services. Analyze the interaction of international law and international legal systems with 

the legal system of Ukraine on the basis of awareness of the basic modern legal doctrines, values and 

principles of law. Conduct a comparative legal analysis of individual legal institutions of different legal 

systems, taking into account the relationship of the legal system of Ukraine with the legal systems of the 

Council of Europe and the European Union. Analyze and evaluate the practice of applying individual legal 

institutions. Have practical skills in solving problems related to the implementation of procedural functions 

of law enforcement agencies. Integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law 

enforcement in various areas of professional activity. 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, practical preparation, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Modern values of integration and the 

international community, Modern information legal technologies, Actual problems of constitutional law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Course contents: Civil law in the system of private law. General characteristics of legal systems of 

foreign countries. Sources of civil law. Problematic issues in the civil law regulation of individuals and legal 

entities. Personal intangible rights: problems of theory and practice. Current issues of property rights in 

Ukraine. Some problems of contractual obligations. Problematic issues of non-contractual obligations in the 

civil law of Ukraine. Compensation in civil law of Ukraine: problematic issues. Current issues of inheritance 

law. Theoretical foundations of civil procedural law of Ukraine. Problematic issues of implementation of the 

principles of civil procedure. Civil procedural relations in the system of civil process: problems of theory 

and practice. Current issues of the institute of proof in the science of civil procedural law.  Actual problems 

of the claim form of protection of civil rights. Features of review of court decisions in civil proceedings: 

issues of theory and practice. 

13 The main recommended information resources: 1. Aktualni problemy tsyvilnoho prava i protsesu: 

Navch. Posibnyk/ Za zah. red. Ya.V.Matviichuk. K., 2012. 177s. 2. Aktualni problemy spadkovoho prava. 

Za zah. red. Yu.O. Zaiky, O.O. Loviaka. K., 2014. 336s. 3. Suchasni problemy tsyvilnoho prava ta protsesu : 

navch. posib. Za red. Yu. M. Zhornokuia, L. V. Krasytskoi; Kharkiv, 2017.  808 s. 4. Naukovo-praktychnyi 

komentar. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Za zah. red. N. Yu. Holubievoi. K., 2021. 840 s. 5. 

Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy (Dzera O. V. (ker. avt. kol.), Kuznietsova N. 

S., Luts .V. U 2-kh t. K., 2019. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 24 hours , independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 

Teaching methods and technologies: lectures, trainings, role-plays, discussions, presentations, dual lectures, 

case studies and others. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Assessment methods: practical verification of completed tasks, surveys, testing, assessment in the process, 

modular control. 

Final control (40 points): test  

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department                                                              Ph.D. in Law, Associate professor, Mischuk I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


