
          Назва: К-27_ Цивільне право (загальна, особлива частина)_2018 
 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА, ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) 
 
Тип Дисципліна загальної підготовки 

фундаментальна 
Код К-27 
Семестр ӀII; ӀV (загальна частина)  

V; VӀ (особлива частина) 
Загальна кількість кредитів/годин: 15 кредитів / 450 годин 
Форма контролю залік; іспит  

залік; іспит  
Викладач к. ю. н., доцент кафедри цивільного 

права і процесу Дорошенко Л.М.          
к. ю. н., ст. викладач кафедри 
цивільного права і процесу                   
Уралова Ю.П. 
к. ю. н., доцент кафедри цивільного 
права і процесу Писарєва Е.А. 

Необхідні обов’язкові попередні та 
супутні навчальні дисципліни: 

«Теорія держави і права», 
«Конституційне право», «Трудове 
право». 

Місце у структурно-логічній схемі: К-27 Цивільне право (загальна, 
особлива частина)  
 

Форми навчання:  лекції, практичні, самостійна робота 
Критерії оцінювання:  організаційно-навчальна робота в 

аудиторії – 30 балів 
самостійна робота – 30 балів 
підсумковий контроль (іспит) – 40 
балів 

Мова викладання:  українська  
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Цивільне право (Загальна частина) 
Поняття, предмет та метод цивільного права. Цивільне право як наука та 

навчальна дисципліна. Джерела цивільного права. Поняття, зміст та види 
цивільних правовідносин. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. 
Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Держава і територіальні 
громади як учасники цивільних правовідносин. Об’єкти цивільних 
правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних 
правовідносин. Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Захист 
цивільних прав. Поняття, види особистих немайнових прав та їх цивільно-
правовий захист. Представництво. Строки здійснення, захисту цивільних прав 



та виконання цивільних обов’язків. Загальні положення про право власності та 
інші речові права. Право приватної власності фізичних осіб. Право власності 
юридичних осіб. Право власності Українського народу. Право державної та 
комунальної власності. Право спільної власності. Захист права власності та 
інших речових прав. Спадкове право. Загальні положення про зобов’язання. 
Відповідальність за цивільним правом. Цивільно-правовий договір. 

 
Цивільне право (Особлива частина) 
Договір купівлі-продажу. Договір поставки. Договір постачання 

енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір міни. 
Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду). 
Договір майнового найму (оренди). Особливості оренди державного та 
комунального майна. Оренда цілісних майнових комплексів. Договір 
побутового прокату як вид договору майнового найму (оренди) і його 
особливості. Договір найму (оренди) транспортних засобів. Договір лізингу. 
Зобов’язання з договору найму житлового приміщення та інші житлові 
зобов’язання. Договір позички (безоплатного користування майном. Договір 
підряду. Договір побутового підряду. Захист прав споживачів у сфері 
побутового обслуговування. Договір будівельного підряду. Договір на 
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 
робіт. Загальні положення про надання послуг. Договір перевезення. Договір 
перевезення пасажирів і багажу. Зобов’язання зі зберігання. Договір доручення. 
Договір комісії. Договір управління майном. Зобов’язання зі страхування. 
Особливості спадкування права на одержання страхових виплат (страхового 
відшкодування). Кредитні та розрахункові зобов’язання. Поняття і види 
кредитних договорів. Поняття договору банківського вкладу. Поняття договору 
банківського рахунку, Поняття договору факторингу, сторони, предмет і форма. 
Зобов’язання зі спільної діяльності. Поняття договору про спільну діяльність, 
його види. Поняття договору простого товариства. Поняття та відмінні риси 
засновницького договору. Зобов’язання з односторонніх дій. Поняття та ознаки 
публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Поняття 
зобов’язання з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу. Поняття 
зобов’язання з дій в майнових інтересах особи без її доручення. Елементи 
зобов’язання. Рятування здоров’я, життя, майна. Поняття зобов’язання з 
створення загрози життю, здоров’ю, майну, його елементи. Зобов’язання із 
завдання шкоди. Зобов’язання з відшкодування третім особам завданої 
працівником шкоди. Зобов’язання з відшкодування шкоди, яка завдана 
органами державної влади або місцевого самоврядування. Зобов’язання з 
відшкодування шкоди, яка завдана органами дізнання, досудового слідства, 
прокуратури або суду. Відповідальність за шкоду, яка завдана дітьми та 
недієздатними особами. Відповідальність за шкоду, яка завдана джерелом 
підвищеної небезпеки: поняття джерела підвищеної небезпеки, особливості, 
підстави звільнення від відповідальності. Відповідальність за шкоду, яка 
завдана життю та здоров’ю громадянина: особливості зобов’язання; 
відповідальність за шкоду, яка завдана здоров’ю працівника; відповідальність 
за шкоду, яка завдана життю працівника; відповідальність за пошкодження 
здоров’я та життя громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню. 



Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. 
Поняття зобов’язань з безпідставного набуття або збереження чужого майна 
(безпідставного збагачення).  
 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:  

Вміти приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і 
мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами (ПРН - 4). 

Володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, правильно 
відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій 
документації (ПРН - 11). 

Знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та 
процедур національного права і особливості їх реалізації та застосування (ПРН 
- 12).  

Вміти виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи 
їх вирішення з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у 
відповідності з принципами захисту прав людини і її основоположних свобод 
(ПРН - 13). 

Вміти застосовувати набуті знання, аналізувати факти, здійснювати 
логічний, критичний і системний аналіз документів, мотивовано 
обґрунтовувати свій правовий висновок (ПРН - 15). 

Вміти розробляти проекти актів застосування права відповідно до такого 
висновку (ПРН - 16). 

Вміти застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання 
консультацій, практичної юридичної допомоги (ПРН - 18). 

 


