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Анотація 

Програма нормативної навчальної дисципліни “Актуальні проблеми цивільного права і 
процесу” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 
спеціальності «Право». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни “Актуальні проблеми цивільного права і 
процесу” є актуальні проблеми розвитку цивільного та цивільного процесуального 
права, наукові погляди і концепції, які існують в доктрині цивільного та цивільного 
процесуального права. Оволодіння нормами цивільного та цивільного процесуального 
права, знання проблем в їх застосуванні на практиці допомагатимуть студентам 
вирішувати практичні ситуації, обирати тактику ведення юридичної справи, юридично 
грамотно складати процесуальні документи, що є обов’язковою вимогою майбутнього 
юриста для роботи за фахом. 
При вивченні актуальних питань цивільного права та процесу розглядаються 
проблемні питання матеріального та процесуального права, особливості процедури 
(порядку) розгляду цивільних справ. Тому вивчення цієї дисципліни допомагає 
студентам оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань, 
вирішення складних питань у галузі матеріального права та процесуального права. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Актуальні проблеми цивільного права і 
процесу” є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю «Право». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та грунтовних знань із суміжних курсів - «Цивільне право», «Цивільний 
процес», «Трудове право», «Теорія держави і права» та «Сімейне право». 
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права і 
процесу» є ознайомлення студентів з проблемами розвитку цивільного та цивільного 
процесуального права, науковими погляди і концепціями, які існують в доктрині 
цивільного та цивільного процесуального права. 
Завдання курсу: 

•  дослідження проблемних аспектів цивільного права і процесу; 
•  вивчити наукові підходи у трактуванні явищ цивільного права і процесу; 
•  формування здатності аналізувати ситуації та знаходити відповідне нормативне 
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та теоретичне обґрунтування при їх вирішенні; 
•  оволодіти навичками складання цивільно-процесуальних документів; 
•  дослідження основних тенденцій розвитку цивільного та цивільно - 

процесуального законодавства. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 

- теоретичні основи цивільного та цивільного процесуального права; 
- концепцію підходів до розуміння принципів цивільного права та процесу, їх 

систему та порядок реалізації в сучасному праві; 
- наукові концепції вчених-процесуалістів щодо актуальних проблем цивільного 

права та процесу; 
- особливості процесуального становища суб’єктів та об’єктів цивільного права, 

суб’єктів цивільного процесу; 
- теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень та стадій цивільного 

процесу в світлі нової законодавчої регламентації; 
- актуальні питання інституту доказування і застосування окремих засобів 

доказування; 
- актуальні проблеми реформування цивільного права та цивільного судочинства; 
- перспективи розвитку науки цивільного та цивільного процесуального права. 

вміти: 
- правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права при 

вирішенні практичних та теоретичних ситуацій; 
- грамотно проводити аналіз норм цивільного матеріального і процесуального 

права; 
- складати процесуальні документи; 
- проводити аналіз процесуальних документів, які ухвалені судом, а також іншими 

особами, з метою виявлення в них недоліків. 
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Зміст навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Проблемні питання цивільного права і процесу 

 
Тема 1. Цивільне право в системі приватного права.  
Загальна характеристика правових систем зарубіжних країн. Загальні тенденції у 
визначенні предмета цивільно - правового регулювання: основні проблеми. 
Методологія цивільного права в сучасних умовах. Новітні підходи у визначенні 
принципів та функцій цивільного права. Система сучасного цивільного права. 
Проблеми відмежування цивільного права від інших галузей права на сучасному етапі. 
Основні правові системи сучасності. Монізм та дуалізм в приватному праві. 
 
Тема 2. Джерела цивільного права 
Поняття та система цивільного законодавства України. Форми систематизації 
цивільного законодавства. Розвиток цивільного законодавства на українських землях. 
Кодифікації цивільного законодавства України на сучасному етапі. Гармонізація, 
уніфікація а конвергенція цивільного законодавства. Судова практика та судові 
прецеденти як джерела цивільного права України. Звичаї як джерела цивільного права. 
Акти цивільного законодавства і договір. 
 
Тема 3. Проблемні питання в цивільно-правовому регулюванні фізичних та 
юридичних осіб 
Особливості цивільно-правового регулювання фізичних осіб. Історичний розвиток 
поняття правосуб’єктності. Проблеми співвідношення понять правосуб’єктність, 
правоздатність та дієздатність фізичної особи. Цивільно-правові проблеми обмеження 
дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатної. Актуальні проблеми засобів 
індивідуалізації фізичних осіб. 
Розвиток уявлень про колективний суб’єкт права в римську добу. Основні положення 
теорії фікції та її розвиток в російській цивілістичній доктрині. Теорія реального союзу 
та її основні положення. Інші теорії юридичної особи в цивілістичній доктрині кінця 
XIX - початку XX ст. Розвиток теорії юридичної особи в радянський період. Поняття 
юридичної особи в сучасному цивільному законодавстві та доктрині. Класифікація 
юридичних осіб в українському законодавстві. Види юридичних осіб приватного права. 
Поняття юридичної особи публічного права. Співвідношення понять «державний 
орган» і «юридична особа публічного права». Співвідношення понять «компетенція 
державногооргану» і «правосуб’єктність юридичної особи публічного права». Види 
юридичних осіб публічного права. Участь держави Україна в цивільних 
правовідносинах. Участь юридичних осіб публічного права у відносинах: а) власності; 
б) корпоративних; в) договірних; г) деліктних; ґ) спадкових. 
 
Тема 4. Особисті немайнові права: проблеми теорії і практики 
Поняття та види особистих немайнових прав фізичних осіб: історія та сучасність. 
Особисті немайнові правовідносини у предметі цивільно- правового регулювання. 
Проблеми диференціації суб’єктів цивільних правовідносин з позиції наділення 
особистими немайновими правами. Особливості реалізації певних особистих 
немайнових прав: право на життя, право на здоров’я, право на приватність. Цивільно-
правові аспекти захисту персональних даних. 
 
Тема 5. Актуальні проблеми права власності в Україні 
Загальна характеристика речових прав. Поняття, ознаки та система речових прав. 
Право власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти права власності. Набуття права 
власності. Здійснення права власності. Припинення права власності. Право власності 
юридичних осіб. Право власності держави. Право власності територіальних громад. 
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Довірча власність. Захист права власності. Підстави і форми захисту права власності. 
Способи захисту права власності. Речові права на чуже майно. Володіння, суперфіцій, 
емфітевзис. Поняття, ознаки та види сервітутів. 
 
Тема 6. Окремі проблеми договірних зобов’язань 
Загальна характеристика вчення про зобов’язання. Види зобов'язань. Виконання 
зобов’язань: поняття, предмет, способи, місце, строк. 
Принципи виконання зобов’язань у сучасній доктрині. Підтвердження виконання 
зобов’язань в теорії та практиці. Особливості виконання зобов’язання із множинністю 
осіб. Уступка вимоги і переведення боргу в зобов’язальних правовідносинах. Загальна 
характеристика регресних зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань 
за ЦК України. Акцесорність способів забезпечення виконання зобов’язань. Підстави та 
правові наслідки припинення зобов’язань. 
 
Тема 7. Проблемні питання недоговірних зобов’язань в цивільному праві 
України 
Історичний розвиток положень про недоговірні зобов’язання в цивільному праві: 
римське право, дореволюційний період, радянське право, сучасне право. Поняття та 
ознаки недоговірного зобов’язання. 
Групи недоговірних зобов’язань. Зобов’язання, підставою виникнення яких є 
односторонні правомірні дії. Зобов’язання, підставою виникнення яких є неправомірні 
дії. Зобов’язання, підставою виникнення яких можуть бути як правомірні, так і 
неправомірні дії. Зобов’язання, підставою виникнення яких є адміністративні акти. 
Поняття та особливості цивільно-правових зобов’язань, що виникають із 
односторонніх правомірних дій. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди. 
Співвідношення зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення 
конкурсу та зобов’язання із публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. 
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання із 
рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 
Цивільно-правові зобов’язання, що виникають із односторонніх правомірних дій, які 
не регулюються Цивільним кодексом України. 
 
Тема 8. Відшкодування шкоди в цивільному праві України: проблемні 
питання 
Історія зобов’язань із заподіяння шкоди. Поняття та ознаки, функції зобов’язання із 
завдання шкоди. Принципи деліктних зобов’язань. Суб’єкти зобов’язання із заподіяння 
шкоди. Об’єкт зобов’язання із заподіяння шкоди - відшкодування, що надається 
потерпілому. Поняття недоговірної (деліктної) відповідальності. Підстави недоговірної 
відповідальності. Наявність шкоди (збитків) як підстава деліктної відповідальності. 
Теорії причинного зв’язку в доктрині цивільного права. Вина як умова недоговірної 
відповідальності. Випадки відповідальності без вини. Підстави звільнення від 
недоговірної відповідальності. Відшкодування шкоди, заподіяної майну особи. 
Відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я 
фізичної особи . Відшкодування шкоди, заподіяної смертю фізичної особи. 
Компенсація моральної шкоди. Кондикційні зобов’язання в цивільному праві. 
Тема 9. Актуальні проблеми спадкового права 
Становлення та розвиток доктрини спадкового права в Україні. Принципи спадкового 
права. Правові проблеми спадкування за заповітом. Особливості правової природи 
заповідального відказу та покладання у спадковому праві. Заповіт з умовою: проблеми 
теорії та практики. Тлумачення заповіту. Зміна та скасування заповіту. Проблеми 
спадкового договору. Проблеми спадкування за законом. Зміна черговості одержання 
права на спадкування. Здійснення права на спадщину. Прийняття та відмова від 
спадщини. Проблеми захисту суб’єктивного права на обов’язкову частку спадщини. 
Усунення від спадкування як вид цивільно-правової відповідальності. Особливості 
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спадкування окремих об’єктів. 
 

Змістовний модуль 2. Проблемні питання цивільного процесу 
 
Тема 10. Теоретичні основи цивільного процесуального права України 
Поняття і специфічні риси предмету і методу цивільного процесуального права. 
Проблемні питання сутності і значення цивільної процесуальної форми. Норми 
цивільного процесуального права. Поняття, межі дії та реалізація в цивільному 
судочинстві. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного 
процесу. Характеристика джерел цивільного процесуального права. Аналогія права та 
аналогія закону. Міжнародні договори і угоди як джерела цивільного процесуального 
права. Сучасні тенденції розвитку цивільного процесуального права 
 
Тема 11. Проблемні питання реалізації принципів цивільного процесу 
Поняття і значення принципів цивільного процесу як найважливіших гарантій 
здійснення правосуддя. Особливості системи принципів цивільного процесу: наукові 
підходи вчених-процесуалістів. Підстави класифікації принципів цивільного 
процесуального права:наукові підходи. Взаємозв'язок принципів цивільного 
процесуального права. Система організаційних принципів цивільного процесуального 
права і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних справах. Проблемні питання 
реалізації функціональних принципів в сучасному цивільному процесі. 
 
Тема 12. Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесу: 
проблеми теорії та практики 
Цивільні процесуальні правовідносини - поняття, ознаки, критерії класифікації:наукові 
підходи вчених-процесуалістів. Особливості юридичних фактів, які породжують 
цивільні процесуальні правовідносини. Проблемні питання змісту і об’єкту цивільних 
процесуальних правовідносин. Особливості системи і структури цивільних 
процесуальних правовідносин. Загальна класифікація суб’єктів цивільних 
процесуальних правовідносин: наукові погляди вчених-процесуалістів. Особливості 
складу осіб, які беруть участь в справі: наукові концепції. Особливості складу осіб, які 
сприяють здійсненню правосуддя: питання теорії і практики. 
 
Тема 13. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного 
процесуального права 
Місце судового доказування в здійсненні цілей і завдань правосуддя. Проблемні 
питання поняття судового доказування в науці цивільного процесуального права. 
Особливості елементів структури судового доказування. Правова природа обов'язків по 
доказуванню в сучасному цивільному процесі: проблеми теорії і практики. Суб’єкти 
цивільного процесуального доказування. Поняття та ознаки судових доказів: нові 
підходи вчених процесуалістів. Класифікація фактів, які складають предмет 
доказування: наукові концепції вчених-процесуалістів. Спірні питання класифікація 
доказів. Доказовий зміст пояснень сторін і третіх осіб. Процесуальний порядок 
отримання та дослідження пояснень сторін і третіх осіб, їхніх представників, 
допитанних як свідків: проблемні питання. Показання свідків як процесуальний засіб 
доказування. Процесуальний порядок отримання і дослідження показань свідків. 
Імунітет свідків. Висновок експерта як засіб доказування. Предмет висновку експерта. 
Спірні погляди щодо висновку експерта як змішаного доказу. 
 
Тема 14. Актуальні проблеми позовної форми захисту цивільних прав 
Поняття позову як процесуального засобу судового захисту цивільного права в теорії 
науки цивільного процесуального права. Характеристика ознак позову і позовної 
форми процесу. Спірні питання поняття і сутності позовного провадження. Проблемні 
питання елементів позову. Тотожність позову. Спірні питання права на пред'явлення 
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позову, передумови виникнення цього права і умови його належного здійснення. 
Поняття, критерії, межі і умови зміни позову. Суб'єкти права на зміну позову. Відмова 
від позову та визнання позову як реалізація диспозитивних прав сторонами в 
цивільному процесі. Особливості права на судовий захист відповідача і процесуальні 
засоби його здійснення. Юридична природа мирової угоди. Порядок її укладення та 
визнання судом, і її правові наслідки. Зустрічний позов в цивільному процесі. Порядок 
забезпечення позову і його скасування. 
 
Тема 15. Особливості перегляду рішень суду в цивільному процесі: питання 
теорії і практики 
Теоретичні проблеми апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції. Основні 
особливості сучасної моделі апеляційного провадження. Інститут апеляції: принципи, 
поняття, види. Науково- практичні проблеми реалізації права на апеляційне 
оскарження. Повноваження суду апеляційної інстанції: проблемні питання. Загальна 
характеристика підстав для скасування судових рішень. Особливості апеляційного 
оскарження ухвал суду першої інстанції. Касаційний цивільний суд у складі Верховного 
Суду як касаційна інстанція в цивільних справах. Особливості права касаційного 
оскарження судових рішень суду першої і апеляційної інстанції, які набрали законної 
сили. Особливості касаційного оскарження рішень особами які не брали участь у 
справі: актуальні питання. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Сутність 
та характеристика підстав щодо скасування судових рішень судом касаційної інстанції. 
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими та нововиявленими 
обставинами. Виконання судових рішень: актуальні проблеми. 
 

Структура навчальної дисципліни для очної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 
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Модуль І. Проблемні питання цивільного права і процесу 

Тема 1. Цивільне право в системі приватного 
права. Загальна характеристика правових 
систем зарубіжних країн. 

  2   7 

Тема 2 Джерела цивільного права   2   7 

Тема 3. Проблемні питання в цивільно-
правовому регулюванні фізичних та 
юридичних осіб 

  2   7 

Тема 4. Особисті немайнові права: проблеми 
теорії і практики 

 2 2   7 

Тема 5. Актуальні проблеми права власності в 
Україні 

 2 2   7 

Тема 6. Окремі проблеми договірних 
зобов’язань 

  2   7 

Тема 7. Проблемні питання недоговірних 
зобов’язань в цивільному праві 

  

2 

2   7 

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

 2   7 
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Тема 9. Актуальні проблеми спадкового права   2   7 

Модуль 2. Проблемні питання цивільного процесу 

Тема 10. Теоретичні основи цивільного 
процесуального права України 

 2 2   7 

Тема 11. Проблемні питання реалізації 
принципів цивільного процесу 

  2   7 

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

 2 2   7 

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

  2   7 

Тема 14. Актуальні проблеми позовної форми 
захисту цивільних прав: актуальні проблеми 
теорії і практики 

  2   7 

Тема 15. Особливості перегляду рішень суду в 
цивільному процесі: питання теорії і практики 

  2  5 7 

Разом  10 30   110 

 
Теми практичних занять 

 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

очна 
заочн

а 

1 Тема 1. Теоретичні основи цивільного процесуального права 
України 

2  

2 Тема 2. Проблемні питання реалізації принципів цивільного 
процесу 

2 - 

3 Тема 3. Цивільні процесуальні відносини в системі 
цивільного процесу: проблеми теорії та практики 

2 - 

4 Тема 4. Актуальні питання інституту доказування в науці 
цивільного процесуального права 

2 - 

5 Тема 5. Актуальні проблеми позовної форми захисту 
цивільних прав 

2 - 

6 Тема 6. Провадження у справі до судового розгляду: 
актуальні проблеми теорії і практики 

2 - 

7 Тема 7. Судові рішення в цивільному процесі: проблемні 
питання 

2 - 

8 Тема 8. Особливості перегляду рішень суду в цивільному 
процесі: питання теорії і практики 

2 - 

9 Тема 9. Актуальні проблеми спадкового права 2 - 

10 Тема 10. Теоретичні основи цивільного процесуального права 
України 

2  

11 Тема 11. Проблемні питання реалізації принципів цивільного 
процесу 

2  

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

2  

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

2  

14 Тема 14. Актуальні проблеми позовної форми захисту 2  
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цивільних прав: актуальні проблеми теорії і практики 
15 Тема 15. Особливості перегляду рішень суду в цивільному 

процесі: питання теорії і практики 
2  

Разом 30 - 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

очна заочна 

1 Тема 1. Теоретичні основи цивільного процесуального 
права України 

7  

2 Тема 2. Проблемні питання реалізації принципів 
цивільного процесу 

7  

3 Тема 3. Цивільні процесуальні відносини в системі 
цивільного процесу: проблеми теорії та практики 

7  

4 Тема 4. Актуальні питання інституту доказування в науці 
цивільного процесуального права 

7  

5 Тема 5. Актуальні проблеми позовної форми захисту 
цивільних прав 

7  

6 Тема 6. Провадження у справі до судового розгляду: 
актуальні проблеми теорії і практики 

7  

7 Тема 7. Судові рішення в цивільному процесі: проблемні 
питання 

7  

8 Тема 8. Особливості перегляду рішень суду в цивільному 
процесі: питання теорії і практики 

7  

9 Тема 9. Актуальні проблеми спадкового права 7  

10 Тема 10. Теоретичні основи цивільного процесуального 
права України 

7  

11 Тема 11. Проблемні питання реалізації принципів 
цивільного процесу 

7  

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

7  

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

7  

14. Тема 14. Актуальні проблеми позовної форми захисту 
цивільних прав: актуальні проблеми теорії і практики 

7  

15 Тема 15. Особливості перегляду рішень суду в цивільному 
процесі: питання теорії і практики 

7  

 Разом 105  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (презентація / 
повідомлення) 

ІЗ є одним із видів індивідуальних завдань творчого характеру, передбачених 
навчальним планом першого рівня вищої освіти «магістр». ІЗ містить глибоке 
теоретичне осмислення актуальної проблеми, аналіз чинного законодавства, судової 
практики та спеціальної літератури, а також власні пропозиції та рекомендації.  
 

 
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
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Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

навчальної дисципліни є: виступи на практичних заняттях, підготовка здобувачами есе 

та виступи на наукових заходах. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

 

 Форми поточного контролю: заслуховування виступів на практичних заняттях, та  

виступів на наукових заходах. 

 Форма модульного контролю: захист підготовленого наукового есе перед 

аудиторією. 

 Форма підсумкового семестрового контролю: 

- проміжний контроль, який здійснюється у ході проведення усного заліку; 

- підсумковий контроль, який здійснюється у формі проведення усного екзамену. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

Знання здобувачів оцінюється за такими критеріями:  

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який  всебічно і глибоко 

володіє програмовим матеріалом, може аналізувати та синтезувати правову 

інформацію, що стосується реформування адміністративного законодавства, засвоїв 

основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою та 

може аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, 

правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем 

адміністративної реформи та вільно їх висловлювати.  

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який повністю опанував і вільно володіє програмовим матеріалом, має 

системні знання по тематиці дисципліни, має здатність до самостійного пошуку 

інформації, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою та може 
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аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, 

правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем 

адміністративної реформи, однак, не в усіх питаннях добирає чітку аргументацію для 

обгрунтування своєї позиції та думки.   

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який навчальну програму опанував, але є незначні прогалини у знаннях, 

вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, що стосується 

адміністративної реформи та, може продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних 

проблем адміністративної реформи та застосовувати знання у практичній юридичній 

діяльності, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою;  

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач освітнього ступеня 

доктор філософії, який знає основний програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 

подальшої наукової роботи та використання його у майбутній професії, ознайомлений 

з основною літературою, яка рекомендована програмою, але допускає помилки при 

виконанні завдань, хоча при вказівці на помилки, може знайти шляхи їх усунення.  

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач освітнього ступеня 

доктор філософії, який володіє основним програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшої наукової роботи та практичної діяльності, однак, 

виконання завдань задовольняє мінімальні критерії.  

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється здобувачеві освітнього 

ступеня доктор філософії, який виявив суттєві прогалини в знаннях основного 

програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань.  

оцінка «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється здобувачеві освітнього 

ступеня доктор філософії, який володіє навчальним матеріалом тільки на рівні 

репродукування і не може продовжувати навчання за відповідним освітнім рівнем, 

оскільки не готовий до пошуку, оброблення на аналізу інформації, не може 

продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної 

реформи. 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ БАЗОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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Т. С. Ківалової, О. І. Харитоновой О., 2010. 

2. Цивільне право України за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера Л., 2011. 
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