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ВСТУП
Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної дисципліни
«Цивільне право» складена відповідно до освітньої програми підготовки
бакалавра права за спеціальністю 6.030401 Правознавство
Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне право, як галузі
права, що регулює особисті майнові та немайнові відносини, які виникають між
учасниками цивільних відносин.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна тісно пов’язана з
наступними навчальними дисциплінами: цивільний процес, сімейне право,
земельне права, житлове право, господарське право, господарський процес,
адміністративний процес.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Загальні положення
2.Особисті немайнові права фізичної особи.
3. Речове право.
4. Право інтелектуальної власності.
5. Зобов’язальне право.
6. Спадкове право.
1.
Мета та завдання навчальної дисципліни.
1.1.
Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право» є:
надати допомогу курсантам та слухачам під час підготовки до лекційних та
практичних занять шляхом визначення найбільш важливих питань теми;
націлити курсантів та слухачів на вивчення чинного законодавства та основних
науково-теоретичних праць в науці цивільного права; засвоєння теоретичних
проблем науки цивільного права; виробити правове мислення та навики з
тлумачення норм цивільного права; сформувати первісні практичні навики
застосування у своїй майбутній роботі набутих знань.
1.2.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне право» є:
 засвоєння курсантами та слухачами основних положень чинного
цивільного законодавства України, що регулює майнові та немайнові
відносини;
 опанування необхідних теоретичних положень, які вироблені
цивілістичною доктриною;
 освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного
законодавства України, уміння працювати з ними та правильно їх
застосовувати;
 ознайомлення з судовою та іншою практикою у питаннях застосування
цивілістичних норм.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти та слухачі
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повинні:
- знати: основні поняття, категорії, інститути, підгалузі цивільного
права України, чинне цивільне законодавство та інші акти цивільного
законодавства та міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України; основні бази даних, де знаходяться цивільне
законодавство та нормативно-правові акти; підходи судової практики, у
вирішенні питань, що стосуються цивільних та сімейних відносин; основні
положення цивільно-правової доктрини з питань цивільних відносин.
- уміти: тлумачити та розкривати основні поняття, інститути, категорії
цивільного права, правильно застосовувати нормативно-правові акти для
вирішення конкретних правових ситуацій, використовувати різноманітні
цивільно-правові засоби для розв’язання питань, що виникають при захисті
цивільних прав та інтересів учасників таких відносин; відслідковувати судову
практику стосовно рішень Верховного Суду України, що прийняті за
наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих
самих норм матеріального права у подібних правовідносинах; вміло
використовувати електроні бази даних із законодавством та судовою
практикою, що знаходяться на веб-сайтах всесвітньої мережі Інтернет;
слідкувати за змінами у чинному законодавстві.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться:
Денна форма навчання (курсанти),
- 360
термін навчання 3 роки 10 місяців – ECTS
фахівець правоохоронних органів

годин/10

кредитів

- 360
Денна форма навчання (курсанти),
термін навчання 3 роки 10 місяців – ECTS
фахівець правоохоронних органів по
боротьбі з кіберзлочинністю

годин/10

кредитів

- 180
Заочна форма навчання (слухачі),
термін навчання 2 роки 10 місяців – ECTS
фахівець правоохоронних органів

годин/5

кредитів

Заочна форма навчання (слухачі),
- 360
термін навчання 5 роки – фахівець ECTS
правоохоронних органів

годин/10

кредитів
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема № 1. Поняття цивільного права та його система
Поняття цивільного права як галузі права. Місце цивільного права в
системі права України. Співвідношення цивільного і господарського права.
Відмежування цивільного права від інших галузей права України, які
регулюють майнові та немайнові відносини. Значення цивільного права в
діяльності органів внутрішніх справ України.
Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
Поняття, ознаки та значення предмету цивільно-правового регулювання.
Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його
особливості. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового
регулювання.
Функції цивільного права. Поняття, значення та види функцій
цивільного права.
Принципи цивільного права. Поняття, значення та види принципів
цивільного права.
Система цивільного права. Поняття та елементи системи цивільного
права.
Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни.
Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх
значення.
Тема № 2. Цивільне законодавство України
Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного
законодавства.
Акти цивільного законодавства, їх система. Конституція України та її
значення для цивільного законодавства. Цивільний кодекс України як основа
цивільного законодавства. Закони України. Укази Президента України та
постанови Кабінету Міністрів України. Акти законодавства інших органів
державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.
Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Міжнародний
договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного
цивільного законодавства України.
Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія
закону і аналогія права.
Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових
інстанцій та норм моралі.
Тема № 3. Цивільні правовідносини
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Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація
цивільних правовідносин та її правове значення.
Елементи цивільних правовідносин та їх зміст. Поняття та види
суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних
правовідносин.
Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Поняття та значення
об’єктів
цивільних
правовідносин.
Оборотоздатність
об’єктів.
Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.
Тема № 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних
прав та обов’язків
Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни
та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Виникнення
цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним
законодавством.
Класифікація юридичних фактів. Події та дії, правомірні та
неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини. Значення
класифікації юридичних фактів.
Тема № 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків.
Захист цивільних прав та інтересів
Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення
цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків.
Поняття права на захист цивільних прав та інтересів. Форми захисту
цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів
Тема № 6. Фізична особа
Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Початок та
кінець правоздатності фізичної особи. Обсяг та зміст правоздатності фізичної
особи. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб.
Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. Повна цивільна
дієздатність. Часткова дієздатність фізичної особи та її зміст. Неповна цивільна
дієздатність фізичної особи та її зміст. Емансипація (підстави та правові
наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.
Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.
Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними
особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна
дієздатність якої була обмежена.
Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
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Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент
визнання фізичної особи недієздатною. Порядок здійснення цивільних прав та
обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної
особи, яка була визнана недієздатною.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Підстави та правові
наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном
фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце
перебування якої невідоме. Скасування рішення суду про визнання фізичної
особи безвісно відсутньою та його правові наслідки.
Оголошення фізичної особи померлою. Підстави та правові наслідки
оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи,
яка була оголошена померлою.
Індивідуалізація фізичної особи. Ім’я, місце проживання особи та інші
засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.
Акти цивільного стану. Поняття та значення актів цивільного стану.
Фізична особа-підприємець. Право фізичної особи на здійснення
підприємницької діяльності. Цивільно-правова відповідальність фізичної особипідприємця. Банкрутство фізичної особи-підприємця.
Тема № 7. Опіка та піклування
Поняття та значення опіки та піклування. Обов’язок повідомляти про
фізичних осіб, які потребують опіки та піклування. Встановлення опіки та
піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та
піклування. Місце встановлення опіки або піклування. Призначення опікуна
або піклувальника.
Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування. Фізичні особи,
над якими встановлюється опіка та піклування. Фізична особа, яка не може бути
опікуном або піклувальником. Опіка або піклування над фізичною особою,
щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.
Тема № 8. Юридичні особи
Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні
особи.
Види юридичних осіб. Юридичні особи приватного та публічного права.
Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах.
Організаційно-правові форми юридичних осіб. Товариства та установи.
Підприємницькі та непідприємницькі товариства.
Способи створення юридичної особи. Створення юридичних осіб в
залежності від організаційно-правових форм та цілей діяльності.
Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Момент
виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права
юридичної особи.
Філії та представництва юридичної особи.
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Відповідальність юридичних осіб.
Індивідуалізація юридичної особи. Найменування юридичної особи.
Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.
Припинення юридичної особи. Реорганізація юридичної особи шляхом
злиття, приєднання, поділу та перетворення. Підстави та порядок ліквідації
юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.
Поняття та види підприємницьких товариств. Поняття та види
господарських товариств. Виробничий кооператив.
Тема № 9. Участь держави, Автономної
територіальних громад у цивільних відносинах

Республіки

Крим,

Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних
громад у цивільних правовідносинах. Українська держава як суб’єкт
цивільного права, особливості його правового становища. Автономна
Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення у відносинах, що
регулюються цивільним законодавством. Органи та представники, через яких
діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у
цивільних відносинах.
Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки
Крим, територіальних громад.
Тема № 10. Об’єкти цивільних прав
Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти
цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.
Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та правове значення речей як
об’єктів цивільних прав. Тварини як особливий об’єкт цивільних прав.
Класифікація речей та її правове значення. Рухомі та нерухомі речі.
Речі подільні та неподільні. Споживні та неспоживчі. Речі, визначені родовими
та індивідуальними ознаками. Головна річ та приналежність. Складові частини
речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи.
Оборотоздатність речей у цивільному праві. Речі, вилучені з цивільного
обороту. Речі обмежено оборотоздатні.
Майно як особливий об’єкт цивільних прав. Поняття та види майна.
Підприємство як єдиний майновий комплекс.
Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Поняття та особливості
грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.
Цінні папери. Поняття та види цінних паперів. Окремі види цінних
паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передання прав на
цінні папери.
Робота та послуги. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів
цивільних прав, їх поняття та види.
Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.
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Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України
та Цивільного кодексу України. Результати інтелектуальної, творчої діяльності,
інформація, особисті немайнові блага.
Тема № 11. Правочини
Поняття, ознаки та значення правочинів.
Види
правочинів.
Правочини
односторонні,
двосторонні
та
багатосторонні. Оплатні та безоплатні правочини. Умовні правочини.
Консенсуальні та реальні правочини. Каузальні та абстрактні правочини.
Еквівалентні та алеаторні правочини.
Чинність правочину. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для
чинності правочину.
Тлумачення змісту правочину. Значення тлумачення правочину. Правила
тлумачення змісту правочину.
Недійсність правочину. Поняття недійсності правочину. Порядок та
правові наслідки визнання правочину недійсним. Види недійсних правочинів.
Тема № 12. Представництво
Поняття, підстави виникнення та види представництва. Правове
значення представництва. Представництво за законом. Комерційне
представництво. Представництво за довіреністю. Передоручення.
Вчинення правочинів представником. Правочини, які може вчиняти
представник. Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення
правочинів з перевищенням повноважень.
Довіреність. Поняття та види довіреності. Форма довіреності. Довіреність
юридичної особи. Значення довіреності.
Припинення представництва. Підстави припинення представництва.
Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреність. Відмова
представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.
Тема № 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність
Поняття строку і терміну, їх значення та види. Місце строків (термінів)
у системі юридичних фактів цивільного права.
Обчислення строків. Загальні правила про обчислення строків. Початок
та закінчення перебігу строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.
Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які
позовна давність не поширюється.
Види позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.
Обчислення та перебіг позовної давності. Правила обчислення позовної
давності. Початок перебігу позовної давності.
Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
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Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу
позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без
розгляду.
Наслідки спливу позовної давності. Застосування позовної давності до
додаткових вимог.
Тема № 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної
особи
Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого
немайнового права.
Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення здійснення
особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав.
Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного особистого
немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона
поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Правові
наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права.
Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на
відшкодування шкоди.
Тема № 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи
Право на життя. Право на охорону здоров’я. Право на медичну
допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на таємницю
про стан здоров’я. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному
лікуванню у закладі охорони здоров’я. Право на безпечне для життя і здоров’я
довкілля.
Право на свободу. Право на особисту недоторканість. Фізична
недоторканість. Психічна недоторканість. Статева недоторканість.
Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат. Поняття та
зміст.
Тема № 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне
буття фізичної особи
Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на
недоторканість ділової репутації. Поняття та зміст.
Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю.
Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на таємницю
кореспонденції. Поняття та зміст.
Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та
відеозйомок. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях
та в інших художніх творах. Право на свободу літературної, художньої,
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наукової і технічної творчості.
Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право
на вибір роду занять. Право на свободу пересування. Поняття та зміст.
Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання. Поняття та
зміст.
Тема № 17. Загальні положення про речове право
Поняття та ознаки речового права. Підстави виникнення речових прав.
Об’єкти та суб’єкти речового права. Види речових прав.
Захист речових прав. Поняття та особливості захисту речових прав.
Тема № 18. Право власності
Поняття права власності та його зміст. Поняття права власності в
об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Недоторканість права власності.
Суб’єкти та об’єкти права власності. Зміст права власності.
Право власності Українського народу. Право приватної власності.
Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття та зміст.
Підстави набуття права власності. Класифікація підстав (способів)
набуття права власності та характеристика окремих способів.
Момент виникнення права власності у набувача. Момент виникнення у
набувача права власності за первісними підставами. Момент набуття права
власності за правочином.
Здійснення права власності. Порядок та межі здійснення права власності.
Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового
пошкодження майна.
Право власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка)
як об’єкт права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю
(земельну ділянку). Право власника на забудову земельної ділянки. Самочинне
будівництво. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку,
будівлі або споруди, що розміщені на ній.
Право власності на житло. Поняття житла. Житловий будинок, садиба,
квартира як об’єкти права власності. Права власника житлового будинку,
квартири. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на
квартиру в будинку кооперативу. Об’єднання власників житлових будинків,
квартир.
Припинення права власності. Підстави та порядок припинення права
власності.
Тема № 19. Право спільної власності
Поняття та види права спільної власності. Підстави виникнення права
спільної власності.
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Здійснення права спільної власності. Утримання майна, що перебуває у
спільній власності. Виділення частки співвласника. Припинення права спільної
власності.
Тема № 20. Захист права власності
Поняття та види захисту права власності. Основні засади захисту права
власності. Види способів захисту права власності.
Речово-правові способи захисту права власності. Витребування майна
власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).
Витребування майна власником від добросовісного набувача. Розрахунки при
витребуванні речей із незаконного володіння. Захист прав власності від
порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).
Визнання права власності. Виключення майна з опису та звільнення з-під
арешту.
Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
Відшкодування шкоди, заподіяної речам власника. Недійсність актів, що
порушують право власності.
Тема № 21. Речові права на чуже майно
Право володіння чужим майном як речове право. Суб’єкти та об’єкти
володіння. Виникнення володіння та його припинення. Іпотека та притримання.
Захист володіння майном.
Право користування чужим майном як речове право. Сервітут:
поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Суперфіцій та
емфітевзис: поняття, підстави виникнення, припинення та захист.
Тема № 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності
Поняття права інтелектуальної власності. Передумови правової
регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної, творчої
діяльності. Відмінність матеріальних об'єктів від нематеріальних.
Система виключних прав на нематеріальні об'єкти. Основні інститути
права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право
промислової власності, право на засоби індивідуалізації учасників цивільноправового обороту, товарів (робіт послуг), право на комерційну інформацію,
тощо. Характеристика національних та міжнародних нормативних актів.
Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права
інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Вільне
використання майнових прав.
Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком
особам. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з
виконанням трудового договору та за замовленням.
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Захист права інтелектуальної власності. Форми та порядок захисту права
інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності:
загальні та специфічні.
Тема № 23. Авторське право та суміжні права
Об’єкт авторського права. Поняття та ознаки твору, як об’єкта
авторського права. Літературні та художні твори. Комп’ютерні програми.
Компіляції даних. Інші твори. Обсяг правової охорони об’єктів авторського
права.
Зміст суб’єктивного авторського права. Момент виникнення
авторського права. Особисті немайнові та майнові права авторів. Строк дій
авторського права. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського
права.
Обмеження авторського права. Використання цитат. Використання
творів у наукових, освітніх, культурних та соціальних цілях. Вільне
відтворення бібліотеками. Вільне відтворення творів у особистих цілях.
Суміжні права. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав.
Використання суміжних прав.
Тема № 24. Право промислової власності
Об’єкти патентного права. Поняття та ознаки об’єктів патентного права.
Винахід, корисна модель, промисловий зразок. Обсяг правової охорони об’єктів
патентного права.
Зміст суб’єктивного патентного права. Момент виникнення прав з
патенту. Строк дій прав з патенту. Правові наслідки припинення дії патенту та
визнання патенту недійсним.
Право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного
найменування. Вимоги щодо комерційного найменування. Момент виникнення
права на комерційне найменування. Строк дії. Припинення дії права на
комерційне найменування.
Право на торгівельну марку. Поняття та ознаки торгівельної марки.
Критерії охороноздатності торгівельної марки. Момент виникнення права на
торгівельну марку. Строк дії. Припинення дії права на торгівельну марку.
Право на географічне зазначення. Поняття, ознаки та види географічного
зазначення. Критерії охороноздатності географічного зазначення. Момент
виникнення права на географічне зазначення. Строк дії. Припинення дії права
на географічне зазначення.
Тема № 25. Загальні положення про зобов’язання
Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі
цивільного права. Система зобов’язального права. Загальні та спеціальні

14
норми зобов’язального права та їх співвідношення.
Зобов’язальне
правовідношення
(зобов’язання).
Поняття
зобов’язального правовідношення (зобов’язання). Поняття і види підстав
виникнення зобов’язань. Правова класифікація зобов’язань і критерії її
здійснення.
Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у
зобов’язанні.
Виконання зобов’язання. Умови виконання зобов’язання. Поняття
належного виконання зобов’язання. Принципи належного виконання
зобов’язань. Суб’єкти, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання
зобов’язань.
Способи забезпечення належного виконання зобов’язань. Види
способів забезпечення належного виконання зобов’язань.
Неустойка. Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку.
Види неустойки.
Завдаток. Поняття завдатку. Предмет завдатку. Функції завдатку. Правові
наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.
Порука. Поняття поруки. Правові наслідки порушення або припинення
зобов’язання, забезпеченого порукою. Права поручителя, який виконав
зобов’язання. Припинення поруки.
Гарантія. Поняття гарантії. Правові наслідки порушення або припинення
зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до
боржника.
Застава. Поняття та види застави. Підстави виникнення застави. Форма
договору застави та його реєстрація. Предмет застави. Наступна застава.
Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.
Припинення права застави.
Притримання. Поняття притримання. Розпорядження річчю, яку
притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує
кредитор.
Припинення зобов’язань. Поняття і підстави припинення зобов’язань.
Припинення зобов’язання належним виконанням, переданням відступного,
зарахуванням зустрічних вимог, за домовленістю сторін, прощенням боргу,
поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання,
смертю фізичної або ліквідацією юридичної особи.
Правові наслідки порушення зобов’язань. Поняття порушення
зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язань та їх види.
Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Тема № 26. Загальні положення про договір
Цивільно-правовий договір. Поняття та види договорів. Принцип
свободи договору. Публічний договір. Договір приєднання, попередній договір,
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договір на користь третьої особи. Форма договору.
Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов. Істотні,
звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.
Порядок укладення договорів. Оферта. Акцепт.
Підстави для зміни або розірвання договору.
Тема № 27. Договори про передання майна у власність
Загальні та відмінні риси договорів про передання майна у власність.
Види таких договорів.
Договір
купівлі-продажу:
поняття,
правова
ціль,
юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків,
різновиди договору купівлі-продажу.
Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір поставки: поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір контрактації: поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через
приєднану мережу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні
умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього
договору.
Договір міни: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні
умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.
Договір ренти: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні
умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.
Договір довічного утримання (догляду): поняття, правова ціль,
юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін,
правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх
обов’язків.
Договір дарування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Пожертва.
Тема № 28. Договори про передання майна у тимчасове володіння та
користування
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Загальні та відмінні риси договорів про оплатне передання майна у
тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
Договір найму (оренда). Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків,
різновиди договору найму (оренди).
Договір прокату. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір
найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму
(оренди) транспортного засобу. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.
Договір найму (оренди) житла. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків,
захист прав споживачів, різновиди найму житла.
Договір позички. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні
умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Тема № 29. Договори про виконання робіт
Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт.
Види таких договорів.
Договір підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні
умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору
підряду.
Договір побутового підряду. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків,
захист прав споживачів.
Договір будівельного підряду. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір підряду на проектні та пошукові роботи. Поняття, правова ціль,
юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін,
правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх
обов’язків.
Договір
на
виконання
науково-дослідних
або
дослідноконструкторських та технологічних робіт. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Тема № 30. Договори про надання послуг
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Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору,
умови виконання. Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг.
Види таких договорів.
Договір перевезення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір транспортного експедирування. Поняття, правова ціль,
юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін,
правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх
обов’язків.
Договір зберігання. Поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір страхування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору
страхування.
Договір доручення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір комісії. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні
умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір управління майном. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання
договору управління майном, правові наслідки невиконання (неналежного
виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права
та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання)
сторонами своїх обов’язків.
Договір банківського рахунку. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Договір факторингу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика,
істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання
(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Розрахунки. Загальні положення про розрахунки. Розрахунки із
застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за
інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Тема № 31. Договори про розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію
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Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності. Види таких договорів: ліцензійний
договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права
інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових права
інтелектуальної власності.
Договір про комерційну концесію. Поняття, правова ціль, юридична
характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові
наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків,
види.
Тема № 32. Договір про спільну діяльність
Загальні положення про спільну діяльність. Поняття, загальна
характеристика та форма договору про спільну діяльність.
Договір простого товариства. Поняття, вклади учасників, спільне майно,
витрати та збитки учасників, припинення договору простого товариства,
відповідальність учасників.
Тема № 33. Недоговірні зобов’язання
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Поняття,
сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Поняття,
сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або
юридичної особи. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я
та життя фізичної особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет,
права та обов’язки сторін. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням
майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та
обов’язки.
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну
юридичної особи. Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю,
здоров’ю, майну осіб: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права
та обов’язки сторін.
Деліктні зобов’язання. Поняття і система деліктних зобов’язань. Суб’єкти
і зміст деліктних зобов’язань. Класифікація деліктних зобов’язань.
Правові умови виникнення деліктних зобов’язань. Необхідні та
факультативні умови виникнення деліктних зобов’язань.
Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування заподіяної
шкоди. Врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в
деліктних зобов’язаннях.
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Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на
самозахист. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.
Відшкодування моральної шкоди. Поняття, порядок та обсяг
відшкодування моральної шкоди.
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої
їхнім працівником чи іншою особою.
Відшкодування шкоди, заподіяної органом державної влади, органом
влади
Автономної
Республіки
Крим
або
органом
місцевого
самоврядування або їхніми посадовими, службовими особами.
Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, прокуратури або суду.
Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від
кримінального правопорушення.
Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття та
недієздатними особами.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Відшкодування ядерної шкоди.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я або смертю.
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг).
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
(кондикційні зобов’язання): поняття, сторони, підстави виникнення, предмет,
права та обов’язки.
Тема № 34. Загальні положення про спадкування
Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини,
місце і час відкриття спадщини.
Спадкова маса. Права та обов’язки, які входять до складу спадщини,
права та обов’язки померлого, які не успадковуються.
Суб’єкти спадкових правовідносин. Спадкоємці. Право на спадкування.
Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування. Роль ОВС
при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.
Об’єкти спадкового правонаступництва. Спадкування права на
земельну ділянку; спадкування частки у праві спільної власності; спадкування
права на вклад у банку; спадкування права на відшкодування збитків,
моральної шкоди та сплату неустойки.
Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Право на заповіт, право на
зміну та скасування заповіту. Суб’єкти спадкування за заповітом. Загальні
вимоги до форми заповіту. Секретний заповіт. Спадкування подружжя.
Недійсність заповіту.
Посвідчення заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусами, іншими
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посадовими особами. Посвідчення заповіту при свідках.
Зміст заповіту. Заповіт з умовою. Тлумачення заповіту.
Види заповідальних розпоряджень. Призначення і підпризначення
спадкоємців, заповідальний відказ, покладення.
Право на обов’язкову частку у спадщині.
Спадкування за законом. Підстави спадкування за законом. Черговість
спадкування за законом. Зміна черговості закликання до спадкування.
Спадкування за правом представлення. Частка спадкоємців за законом у
спадковому майні.
Право на прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини.
Наслідки спливу строку для прийняття спадщини. Право на відмову від
прийняття спадщини та наслідки такої відмови. Перехід права на прийняття
спадщини.
Дії, які свідчать про прийняття спадщини. Подання заяви на прийняття
спадщини. Прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі
спадкодавцем.
Прийняття
спадщини
малолітніми,
неповнолітніми,
недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.
Виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Повноваження
виконавця заповіту. Контроль за виконанням заповіту. Строк чинності
повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на відмову від
здійснення своїх повноважень.
Оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину.
Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на
спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його
анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.
Спадковий договір. Сторони спадкового договору. Форма спадкового
договору. Обов’язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового
договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору.
Розірвання спадкового договору.
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кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової.
– К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.
68. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керів. авт.
кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової.
– К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.
69.
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.
70. Цивільно–правова відповідальність юридичних осіб: Монографія /
В.Д.Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.
71.
Цюра В. В. Речові права на чуже майно: наук, практ. посіб. / В. В.
Цюра. – К., 2006. – 136 с.
72.
Шевченко Я. М. Вибрані праці (1964–2012 pp.) / Я. В. Шевченко.–
К., 2012. – 404 с.
73. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М.:
Спарк, 1995. — 360 с.
74. Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних
правовідносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.
75.
Аномалії у цивільному праві; навч.-практ посіб. / P.A. Майданик,
Бервено С.М., Майданик Н.І. та ін.; відп. ред. P.A. Майданик. –К., 2010.–1008 с.
3.2.2. Нормативна:
1.
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
2.
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури.
3.
Всесвітня конвенція про авторське право
4.
Декларація ООН «Загальна декларація прав людини»
5.
Договір ВОІВ про авторське право
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6.
Договір ВОІВ про виконання і фонограми
7.
Договір про патентне право (PLT).
8.
Договір про патенту кооперацію (PCT)
9.
Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від
незаконного відтворення їхніх фонограм
10. Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
11. Закон України «Про державну таємницю»
12. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
13. Закон України «Про інформацію»
14. Закон України «Про охорону прав на нові сорти рослин»
15. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем»
16. Закон України «Про рекламу»
17. Закон України «Про авторське право та суміжні права»
18. Закон України «Про архітектурну діяльність»
19. Закон України «Про видавничу діяльність»
20. Закон України «Про виконавче провадження»
21. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»
22. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
23. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень»
24. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території
України»
25. Закон України «Про засоби масової інформації»
26. Закон України «Про захист економічної конкуренції»
27. Закон України «Про захист прав споживачів»
28. Закон України «Про захист суспільної моралі»
29. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
30. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
31. Закон України «Про інноваційну діяльність»
32. Закон України «Про іпотеку»
33. Закон України «Про міжнародні договори України»
34. Закон України «Про Національний банк України»
35. Закон України «Про нотаріат»
36. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності
суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом
дисків для лазерних систем зчитування»
37. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»
38. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів»
39. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
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40. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
41. Закон України «Про приватизацію державного майна»
42. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)»
43. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»
44. Закон України «Про страхування»
45. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
46. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
47. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців».
48. Конвенції Ради Європи «Про значення культурної спадщини для
суспільства»
49. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої культурної і
природної спадщини»
50. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної
спадщини»
51. Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону підводної культурної спадщини»
52. Конвенція Гаазької конференції з міжнародного приватного права
«Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»
53. Конвенція Ради Європи «Про захист прав людини і основоположних
свобод»
54. Наказ МЗС України «Про засвідчення інструкції «Про порядок
консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном»
55. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Методичних
рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на
земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації»
56. Оглядовий лист Вищого господарський суд України «Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства
про захист економічної конкуренції»
57. Оглядовий лист Вищого господарський суд України «Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства
про рекламу»
58. Паризька конвенція про охорону промислової власності.
59. Постанова ВР України «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства СРСР»;
60. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Державної компанії
з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення»
61. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних
умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»
62. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно
складних побутових товарів»
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63. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту
залізниць України»
64. Постанова КМ України «Про перелік відомостей, що не становлять
комерційної таємниці»
65. Постанова КМ України «Про порядок виплати винагороди авторам
винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України
свідоцтвами СРСР"
66. Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення
67. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
3.2.3. Судова практика:
1. Постанова № 6 Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від
27.03.1992.
2. Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам,
установам, організаціям їх працівниками» від 29.12.1992.
3. Постанова № 4 Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від
31.03.1995.
4. Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від
12.04.1996.
5. Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ»
від 16.04.2004.
6. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування
судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо
батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006.
7. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про
позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007.
8. Постанова № 11 Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб,
розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна
подружжя» від 21.12.2007.
9. Постанова № 7 Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про спадкування» від 30.05.2008.
10. Постанова № 1 Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової
репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009.
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11. Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від
06.11.2009.
12. Постанова № 14 Пленуму Верховного Суду України «Про судове
рішення у цивільній справі» від 18.12.2009.
13. Постанова № 15 Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику в справах про банкрутство» від 18.12.2009.
14. Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних
прав» від 04.06.2010.
3.3. Інформаційні ресурси
3.3.1. Корисні веб-сайти:
1. www.presidentgov.ua – офіційна сторінка Президента України.
2. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.
3. www.state-gov.ua – Кабінет Міністрів України
4. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.
5. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України
6. www.bank.gov.ua – Національний банк України
7. www.ukrstat.ua – Державний комітет статистики України.
8. www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень.
9. www.ccu.gov.ua/uk/index - Конституційний Суд України
10. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України.
11. www.arbitr.gov.ua – Верховний Господарський Суд України.
12. www.vasu.gov.ua – Верховний Апеляційний Суд України.
13. www.irc.gov.ua – ДП «Інформаційно-ресурсний центр» відображається
інформація з Єдиного державного реєстру щодо юридичних осіб, органів
державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, а
також інформація щодо фізичних осіб-підприємців.
3.3.2. Наукові та електронні бібліотеки в Україні:
14. www.nbuv.gov.ua
–
Національна
бібліотека
України
ім.
В.І.Вернадського.
15. www.nplu.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека України
16. www.lsl.lviv.ua – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
17. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М.
Горького.
18. www.korolenko.kharkov.com – Харківська державна наукова бібліотека
ім. В.Г. Короленка
19. www-library.univer.kharkov.ua – Центральна наукова бібліотека
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
20. http://univd.edu.ua/ibportal/ - Бібліотека Харківського національного
університету внутрішніх справ
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3.3.3. Юридичні електроні журнали та газети:
21. www.ovu.com.ua – Офіційний вісник України
22. www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/(firstview)/vis.html?OpenDocument&Co
unt=1000 – Вісник Верховного Суду України.
23. www.ovu.com.ua/bulletin - Бюлетень Міністерства юстиції України
24. www.yurpractika.com - Газета «Юридическая практика».
25. www.yur-gazeta.com – Газета «Юридична газета»
26. www.ukurier.gov.ua - Газета «Урядовій кур'єр».
27. www.advocatura.kiev.ua – Газета «Адвокатура».
28. www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine - Газета «Юридичний
Вісник України».
29. www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9125 - Науковий фаховий
журнал «Вісник Конституційного Суду України»
30. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/index.html - Науковий фаховий
журнал «Підприємництво, господарство і право».
31. www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm - Науковий фаховий журнал
«Форум права».
32. www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/index.html - Науковий фаховий
журнал «Право та управління»
33. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/index.html
Науковий
журнал «Адвокат»
34. www.eurocourt.pravoua.com.ua - Електронний журнал «Європейський
суд з прав людини: судова практика».
35. www.pravoua.com.ua - Юридичний журнал «Право України».
3.3.4. Міжнародні суди:
www.icj-cij.org – Міжнародний суд правосуддя (International Court of
Justice)
www.curia.eu.int – Суд правосуддя Європейських Співтовариств (Court of
Justice of the European Communities)
www.echr.coe.int – Європейський Суд по захисту прав людини (European
Court of Human Rights)
www.worldcourts.com – Інформація про міжнародні суди
3.3.5. Міжнародні економічні і фінансові організації:
36. www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.
37. www.in.org – Організація Об’єднаних Націй.
38. www.wto.org – Світова організація торгівлі.
39. www.worldbank.org – Група Світового Банку.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен
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5. Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Частина 1
Модуль № 1:
1. Поняття цивільного права як галузі права.
2. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
3. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його
особливості.
4. Функції цивільного права.
5. Принципи цивільного права.
6. Система цивільного права.
7. Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни.
8. Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного
законодавства.
9. Акти цивільного законодавства, їх система.
10. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
11. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія
закону і аналогія права.
12. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових
інстанцій, та норм моралі.
13. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація
цивільних правовідносин та її правове значення
14. Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.
15. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.
16. Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та
припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.
17. Класифікація юридичних фактів.
18. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
19. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
20. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.
21. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.
22. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
23. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
24. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
25. Оголошення фізичної особи померлою.
26. Індивідуалізація фізичної особи.
27. Акти цивільного стану.
28. Фізична особа-підприємець.
29. Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
30. Суб’єкти опіки та піклування.
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31. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні
особи.
32. Види юридичних осіб.
33. Способи створення юридичної особи.
34. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
35. Філії та представництва юридичної особи.
36. Відповідальність юридичних осіб.
37. Індивідуалізація юридичної особи.
38. Припинення юридичної особи.
39. Поняття та види підприємницьких товариств.
40. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних
громад у цивільних правовідносинах.
41. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки
Крим, територіальних громад.
42. Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти
цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.
43. Речі як об’єкти цивільних прав.
44. Класифікація речей та її правове значення.
45. Оборотоздатність речей в цивільному праві.
46. Майно як особливий об’єкт цивільних прав.
47. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.
48. Цінні папери.
49. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав, їх
поняття та види.
50. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.
51. Поняття, ознаки та значення правочинів.
52. Види правочинів.
53. Чинність правочину.
54. Тлумачення змісту правочину.
55. Недійсність правочину.
56. Поняття, підстави виникнення та види представництва.
57. Вчинення правочинів представником.
58. Довіреність.
59. Припинення представництва.
60. Поняття строку і терміну, їх значення та види.
61. Обчислення строків.
62. Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які
позовна давність не поширюється.
63. Види позовної давності
64. Обчислення та перебіг позовної давності.
65. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.
66. Наслідки спливу позовної давності.
67. Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого
немайнового права.
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68. Здійснення особистих немайнових прав.
69. Захист особистих немайнових прав.
70. Право на життя. Право на охорону здоров’я.
71. Право на свободу. Право на особисту недоторканість.
72. Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат.
73. Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на
недоторканість ділової репутації.
74. Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його
таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на
таємницю кореспонденції.
75. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та
відеозйомок.
76. Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право на
вибір роду занять. Право на свободу пересування.
77. Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання.
78. Поняття та ознаки речового права.
79. Захист речових прав.
80. Поняття права власності та його зміст.
81. Право власності Українського народу. Право приватної власності.
Право державної власності. Право комунальної власності.
82. Підстави набуття права власності.
83. Момент виникнення права власності у набувача.
84. Здійснення права власності.
85. Право власності на землю (земельну ділянку).
86. Право власності на житло.
87. Припинення права власності.
88. Поняття та види права спільної власності.
89. Поняття та види захисту права власності.
90. Речово-правові способи захисту права власності.
91. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
92. Право володіння чужим майном як речове право.
93. Право користування чужим майном як речове право
94. Поняття права інтелектуальної власності.
95. Система виключних прав на нематеріальні об’єкти.
96. Зміст права інтелектуальної власності.
97. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком
особам.
98. Захист права інтелектуальної власності.
99. Об’єкти авторського права.
100. Зміст суб’єктивного авторського права.
101. Обмеження авторського права.
102. Суміжні права.
103. Об’єкти патентного права.
104. Зміст суб’єктивного патентного права.
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105. Право на комерційне найменування.
106. Право на торговельну марку.
Частина 2
Модуль № 2
1.
Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі
цивільного права.
2.
Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).
3.
Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у
зобов’язанні.
4.
Виконання зобов’язання.
5.
Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
6.
Неустойка.
7.
Завдаток.
8.
Порука.
9.
Гарантія.
10.
Застава.
11.
Притримання.
12.
Припинення зобов’язань.
13.
Правові наслідки порушення зобов’язань.
14.
Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.
15.
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
16.
Цивільно-правовий договір.
17.
Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
18.
Порядок укладення договорів.
19.
Підстави для зміни або розірвання договору.
20.
Загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність.
Види таких договорів.
21.
Договір купівлі-продажу.
22.
Договір роздрібної купівлі-продажу.
23.
Договір поставки.
24.
Договір контрактації.
25.
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через
приєднану мережу.
26.
Договір міни.
27.
Договір ренти.
28.
Договір довічного утримання (догляду).
29.
Договір дарування.
30.
Загальні та відмінні риси договорів про оплатне передання майна у
тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
31.
Договір найму (оренда).
32.
Договір прокату.
33.
Договір найму (оренди) земельної ділянки.
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34.
Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.
35.
Договір найму (оренди) транспортного засобу.
36.
Договір найму (оренди) житла.
37.
Договір позички.
38.
Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт.
Види таких договорів.
39.
Договір підряду.
40.
Договір побутового підряду.
41.
Договір будівельного підряду.
42.
Договір підряду на проектні та пошукові роботи.
43.
Договір на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт.
44.
Загальні положення про договори з надання послуг: предмет
договору, умови виконання. Загальні та відмінні риси договорів про надання
послуг. Види таких договорів.
45.
Договір перевезення.
46.
Договір транспортного експедирування.
47.
Договір зберігання.
48.
Договір страхування.
49.
Договір доручення.
50.
Договір комісія.
51.
Договір управління майном.
52.
Договір позики.
53.
Кредитний договір, договір банківського вкладу.
54.
Договір банківського рахунку.
55.
Договір факторингу.
56.
Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.
57.
Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності.
58.
Поняття та види ліцензії.
59.
Ліцензійний договір.
60.
Договір про комерційну концесію.
61.
Загальні положення про спільну діяльність.
62.
Просте товариство.
63.
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.
64.
Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.
65.
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
66.
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або
юридичної особи.
67.
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або
майну юридичної особи.
68.
Деліктні зобов’язання.
69.
Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.
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70.
Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування заподіяної
шкоди.
71.
Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею
права на самозахист.
72.
Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.
73.
Відшкодування моральної шкоди.
74.
Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої
їхнім працівником чи іншою особою.
75.
Відшкодування шкоди, заподіяної органом державної влади,
органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого
самоврядування або їхніми посадовими, службовими особами.
76.
Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями
чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, прокуратури або суду.
77.
Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потерпіла
від кримінального правопорушення.
78.
Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття
та недієздатними особами.
79.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Відшкодування ядерної небезпеки.
80.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я або смертю.
81.
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг).
82.
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
(кондикційні зобов’язання).
83.
Поняття спадкування, підстави спадкування.
84.
Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.
85.
Спадкова маса.
86.
Суб’єкти спадкових правовідносин.
87.
Об’єкти спадкового правонаступництва.
88.
Спадкування за заповітом.
89.
Посвідчення заповіту.
90.
Зміст заповіту.
91.
Види заповідальних розпоряджень.
92.
Право на обов’язкову частку у спадщині.
93.
Спадкування за законом.
94.
Право на прийняття спадщини.
95.
Дії, які свідчать про прийняття спадщини.
96.
Виконання заповіту.
97.
Оформлення права на спадщину.
98.
Спадковий договір.

