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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 Галузь знань: 

08 – Право 

Нормативна 
Спеціальність: 

 

081 – Право 

Модулів – 03  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 03 3-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 

аудиторних – 70 

самостійної роботи 

студента – 140 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший 

спеціаліст 

40 год.  

Практичні 

30 год.  

Самостійна, індивідуальна робота 

140 год.  

Вид контролю 

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 70 / 140 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 081 – Право 

Метою навчальної дисципліни є допомога студентам у стислій і компактній формі 

отримати знання основних понять з галузі цивільного та сімейного права, швидко і зручно 

сприйняти, систематизувати і відтворити їх, а також застосовувати набуті знання для аналізу 

різноманітних життєвих ситуацій. 

Дана навчальна дисципліна має своїм завданням вивчення цивільного законодавства, 

практики правового регулювання в сфері цивільних правовідносин, а також новітніх 

теоретичних напрацювань з даного питання. 

У сучасних умовах розбудови правової системи України, яка  базується на закріплених в 

Основному Законі гарантіях прав та свобод людини і громадянина, важливим і необхідним є 

піднесення рівня правосвідомості й правової культури населення України, що є однією з ознак 

правової держави. Досягнення ж такого рівня можливе за умови достатніх правових знань у 

студентів, що дасть їм можливість активно та свідомо брати участь у громадському, 

політичному житті. Корисною й позитивною така участь може бути лише тоді, коли студенти 

володітимуть певним мінімумом знань з цивільного та сімейного права, чинного законодавства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

-поняття та сутність цивільних правовідносин; 

- підстави виникнення та припинення цивільної правоздатності та дієздатності; 

- порядок реєстрації юридичних осіб, види юридичних осіб та їх класифікація; 

- загальні положення про господарські товариства; 

- поняття та види об'єктів цивільних прав; 

- поняття та види правочинів; 

- класифікація строків у цивільному праві, обчислення строків; 

- позовна давність, наслідки сплину терміну позовної давності; 

- поняття та форми права власності 

- основні засади та інститути сімейного права. 

вміти: 

- тлумачити і застосовувати нормативні акти; 

- давати професійно-грамотну оцінку юридичним фактам;  

- вирізняти особливості цивільних та сімейних правовідносин від інших видів 

правовідносин; 

 - орієнтуватися у чинному цивільному та сімейному законодавстві; 

- розвивати здатність мислити правовими категоріями, правильно їх інтерпретувати і 

застосовувати у повсякденному житті, використовувати при вивченні інших навчальних 

дисциплін; 

- знайомить з основними положеннями нових законодавчих та інших нормативно-

правових актів. 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох модулів: 

1. Загальні положення цивільного права 

2.Спадкове право. Загальні положення про зобов’язання. Загальні положення про договір.  

3.Сімейні правовідносини. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І.  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Тема 1. Загальна характеристика цивільного права. 

 Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право. Місце 

цивільного права в системі галузей права. Предмет цивільно-правового регулювання. Майнові 

відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються 

цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції 

цивільного права. Основні принципи цивільного права. Визначення цивільного права. 

Відмежування цивільного права від інших галузей права. Система цивільного права як галузі 

права. Цивільне законодавство. Аналогія закону. Аналогія права.  

 

Тема 2. Цивільні правовідносини Поняття та структура цивільних правовідносин. 

Поняття цивільних правовідносин. Елементи та структурні особливості цивільних 

правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст та види суб’єктивних цивільних 

прав. Поняття, зміст та види суб’єктивних обов’язків. Елементи ти види цивільних 

правовідносин. Склад учасників (суб’єктів) цивільних правовідносин. Поняття цивільної 

правоздатності і дієздатності. Об’єкти цивільних правовідносин. Класифікація (види) цивільних 

правовідносин. Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин.  

 

Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 

 Правоздатність фізичних осіб. Виникнення та припинення правоздатності. Зміст 

правоздатності фізичних осіб. Співвідношення правоздатності та суб’єктивного права. 

Дієздатність фізичної особи. Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно 

відсутньою та оголошення померлою. Роль ОВС в оголошенні особи померлою. Поняття та 

ознаки юридичної особи. Поняття і види правосуб’єктності юридичних осіб. Органи 

юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення. 

Порядок і способи утворення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичної особи та її 

правове значення. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної 

особи. Реорганізація юридичної особи. Види юридичних осіб. Підприємства. Господарські 

товариства. Кооперативи. Об’єднання. Види юридичних осіб в органах внутрішніх справ.  

 

Тема 4. Об'єкти цивільних правовідносин 

Поняття і види об’єктів цивільних правовідносин. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація 

речей та її правове значення. Поняття майна. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних 

правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей. 

Поняття та основні види цінних паперів. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт 

правовідносин. Послуги та інші дії як об’єкти цивільних правовідносин. Результати творчої 

діяльності як об’єкти цивільних правовідносин. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних 

правовідносин.  

 

Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи 

Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Розвиток концепції 

особистих немайнових прав у цивільному праві. Джерела правового регулювання особистих 

немайнових прав фізичної особи. Проблема галузевої приналежність особистих немайнових, не 

пов’язаних з майновими, відносин. Поняття та ознаки особистих немайнових відносин. 

Нематеріальні блага як особлива категорія об’єктів цивільного права. Особливості суб’єктного 

складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. Абсолютність 

особистих немайнових відносин. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної 

особи. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Критерії класифікації 

та види особистих немайнових прав: за цільовим спрямуванням, порядком виникнення, формою 

закріплення. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі. Захист особистих 
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немайнових прав. Поновлення порушеного права. Спростування недостовірної інформації. 

Відшкодування моральної шкоди.  

 

Тема 6. Правочини, представництво, довіреність. 

 Поняття та ознаки правочину. Види правочинів. Умови дійсності правочинів. Сторони у 

правочині. Зміст правочину. Форма правочину. Недійсність правочину. Нікчемні та оспорювані 

правочини. Правові наслідки недійсності правочину. Поняття представництва. Сфера 

застосування представництва. Види представництва. Сторони правовідносин з представництва. 

Повноваження представника. Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це, або з 

перевищенням повноважень. Довіреність. Форма та строк дії довіреності. Передоручення. 

Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності. 

 

Тема 7. Строки та терміни в цивільному праві, відповідальність 

Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Порядок обчислення строків. Строки 

здійснення цивільних прав. Строки виконання цивільних обов’язків. Поняття і значення строку 

позовної давності. Види строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не 

поширюється. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення, перерва і поновлення 

строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Випадки захисту 

порушеного права після закінчення строків позовної давності. Поняття, ознаки та функції 

цивільно-правової відповідальності. Види та форми цивільно-правової відповідальності. 

Договірна та недоговірна відповідальність. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність. 

Умови цивільно-правової відповідальності. Склад цивільного правопорушення. Вина як умова 

цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової 

відповідальності.  

 

Тема 8. Право власності Речові права в системі цивільних прав. 

Ознаки речових прав. Власність і право власності: співвідношення. Поняття права власності як 

правового інституту. Форми і види права власності за законодавством України. Право власності 

Українського народу. Підстави виникнення прав власності та їх класифікація. Момент 

виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або 

псування речі. Припинення права власності. Поняття права спільної власності та її види. Право 

володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Поняття та види сервітутів. 

Поняття: права інтелектуальної власності; джерел правового регулювання відносин, пов’язаних 

з інтелектуальною діяльністю; суб’єктів, об’єктів та зміст права інтелектуальної власності; 

авторського та патентного права; поняття та ознаки твору; види об’єктів, що охороняються 

авторським правом; авторських та суміжних прав; майнових та особистих немайнових прав 

автора; строків чинності авторського права; захисту права інтелектуальної власності судом.  

 

Змістовий модуль ІІ. 

СПАДКОВЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР. 

Тема 9. Спадкове право Поняття спадкового права. 

 Універсальне та сингулярне правонаступництво у спадковому праві. Види спадкування. 

Поняття та склад спадкового майна. Час і місце відкриття спадщини.  Поняття заповіту та його 

форма. Заповідальний відказ. Покладання. Право на обов’язкову частку спадщини. Коло 

спадкоємців за законом. Зміна черговості при спадкуванні за законом. Усунення від 

спадкування. Прийняття та відмова від спадщини. Оформлення спадкових прав. 

 

Тема 10. Загальні положення про зобов’язання. 

 Загальні положення про договір. Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Поняття 

та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. 

Множинність осіб в зобов’язанні. Види цивільно-правових зобов’язань. Договірні та 
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недоговірні зобов’язання. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Підстави 

припинення зобов’язань. Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Прояв 

принципу свободи договору. Функції цивільно-правового договору. Види цивільно-правових 

договорів. Реальні та консенсуальні договори. Договори двосторонні та односторонні. Договори 

оплатні та безоплатні. Попередній договір. Договір приєднання, публічний договір. Договір на 

користь третьої особи. Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин. 

Поняття та значення істотних умов договору. Звичайні та випадкові умови договору. 

Тлумачення умов договору.  

 

Тема 11. Способи забезпечення виконання зобов’язання 

Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка, її види та форми. Функції 

неустойки. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові 

наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу. 

Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права 

поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки. Гарантія. Загальні положення про 

заставу як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Види застави. Предмет та форма 

договору застави. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Види застави. 

Притримання. Відповідальність за порушення зобов’язань.  

 

Тема 12. Договори по передачі майна у власність 

Договір купівлі-продажу. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості. 

Договір поставки: поняття та загальна характеристика. Договір контрактації 

сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через 

приєднану мережу: особливості правового регулювання. Договір міни (бартеру). Правове 

регулювання міни. 8 Договір дарування: поняття, юридична характеристика. Суб’єкти договору 

дарування, їх права та обов’язки. Укладення, припинення та розірвання договору дарування. 

Договір ренти: поняття, юридична характеристика. Особливості укладення договору ренти. 

Договір довічного утримання (догляду). Юридична характеристика договору. Форма договору. 

Сторони договору довічного утримання. Права та обов’язки відчужувача та набувача. 

Припинення та розірвання договору довічного утримання.  

 

Тема 13. Деліктні зобов’язання 

Поняття, елементи і система зобов’язань з відшкодування шкоди, джерела їх правового 

регулювання. Особливості окремих видів зобов’язань з відшкодування шкоди. Відшкодування 

шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. 

Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їх працівником. 

Відшкодування шкоди завданої органами влади. Особливості відшкодування шкоди, завданої 

правоохоронними органами. Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки. Відшкодування 

шкоди, завданої особами з пороками волі. Загальна характеристика та особливості 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 

потерпілого. Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів (робіт), послуг.  

 

Змістовий модуль 3.  

СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ. 

Тема 14. Загальна характеристика сімейного права України. 

Сімейні правовідносини. Шлюб Сім’я, сімейне життя, спорідненість, спорідненість по прямій 

лінії, спорідненість по боковій лінії, спільний побут, сімейне право, предмет сімейного права, 

метод сімейного права, примус, принцип права, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, 

звичай, сімейні відносини, сімейні правовідносини, майнова самостійність, особисті відносини, 

майнові відносини, юридичні факти, свояцтво, акти цивільного стану. Шлюб, кровноспоріднена 

сім’я, родина пуналуа, екзогамна сім’я, парний шлюб, патріархальна сім’я, одношлюбність 

(моногамія), свобода шлюбу, добровільність шлюбу, умови вступу в шлюб, наречена, 
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наречений, позитивні умови укладення шлюбу, негативні умови укладення шлюбу, абсолютна 

заборона укладення шлюбу, відносна заборона укладення шлюбу, шлюбний вік, перешкоди для 

укладення шлюбу, припинення шлюбу, розірвання шлюбу, недійсний шлюб, неукладений 

шлюб, режим окремого проживання подружжя, сепарація, фіктивний шлюб.  

 

Тема 15. Права та обов’язки подружжя. 

Шлюбний договір Особисте немайнове право, право на батьківство, право на материнство, 

індивідуальність, духовний розвиток, життя сім’ї, особиста свобода, таємниця особистого 

життя, спільна сумісна власність, склад майна подружжя, особиста власність подружжя, речі 

для професійних занять, речі індивідуального користування, утримання, аліменти, фактичні 

шлюбні відносини. Шлюбний договір та сфера його дії.  

 

Тема16. Правовідносини батьків та дітей 

Класифікація правовідносин батьків та дітей. Особисті немайнові правовідносини батьків та 

дітей. Правовідносини з приводу майна. Правовідносини з приводу утримання. Загальна 

характеристика правовідносин з приводу утримання. Зобов’язання батьків щодо утримання 

дитини. Зобов’язання дітей щодо утримання батьків. Позбавлення батьківських прав.  

 

Тема 17. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів 

Поняття інших членів сім’ї та родичів. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї 

та родичів. Майнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів.  

 

Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Поняття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та форми їх 

влаштування. Усиновлення - пріоритетна форма влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Опіка та піклування над дітьми. Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий 

будинок сімейного типу.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика цивільного права 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

цивільного права 

8 2    6       

Тема 2. Цивільні 

правовідносини. Поняття 

та структура. 

8 2    6       

Тема 3. Фізичні та 

юридичні особи як 

суб’єкти цивільних 

правовідносин 

12 4 2   6       

Тема 4. Об’єкти 

цивільних правовідносин 
10 2 2   6       

Тема 5. Особисті 

немайнові права фізичної 

особи 

10 2 2   6       

Тема 6. Правочин, 

представництво, 

довіреність. 

10 2 2   6       

Тема 7. Строки та терміни 

в цивільному праві, 

відповідальність 

10 2    8       

Тема 8. Право власності. 

Речові права в системі 

цивільних прав 

12 2 2   8       

Разом за модулем 1 80 18 10   52       

Змістовий модуль 2. Спадкове право. Загальні положення про зобов’язання. Загальні положення про договір. 

Тема 9. Спадкове право. 

Поняття спадкового права 
14 2 2   10       

Тема 10. Загальні 

положення про 

зобов’язання 

12 2 2   8       

Тема 11. Способи 

забезпечення виконання 

зобов’язання 

16 2 2   12       

Тема 12. Договори по 

передачі майна у 

власність 

16 4 2   10       

Тема 13. Деліктні 

забовязання 
12 2 2   8       

Разом за модулем 2 70 12 10   48       

Змістовий модуль 3. Сімейні правовідносини. 

Тема 14. Загальна 

характеристика сімейного 

право України 

10 

2 2 
  6       

Тема 15. Права та 

обов’язки подружжя 
12 

2 2 
  8       

Тема 16. Правовідносини 

батьків та дітей 
12 

2 2 
  8       

Тема 17. Права та 

обов’язки інших членів 

сімї та родичів 

14 

2 2 
  10       



 10 

Тема 18. Влаштування 

дітей-сиріт та дітей 

позбавлених 

батьківського піклування 

12 

2 2 

  8       

Разом за модулем 3 60 10 10   40       

Усього годин 210 40 30   140       

 

5. Теми практичних занять (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 2 

2. Тема 4. Об’єкти цивільних правовідносин 2 

3. Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи 2 

4. Тема 6. Правочин, представництво, довіреність. 2 

5. Тема 8. Право власності. Речові права в системі цивільних прав 2 

6. Тема 9. Спадкове право. Поняття спадкового права 2 

7. Тема 10. Загальні положення про зобов’язання 2 

8. Тема 11. Способи забезпечення виконання зобов’язання 2 

9. Тема 12. Договори по передачі майна у власність 2 

10. Тема 13. Деліктні забовязання 2 

11. Тема 14. Загальна характеристика сімейного право України 2 

12. Тема 15. Права та обов’язки подружжя 2 

13. Тема 16. Правовідносини батьків та дітей 2 

14. Тема 17. Права та обов’язки інших членів сімї та родичів 2 

15. Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 2 

Разом: 30 

 

 

6. Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Тема 1. Загальна характеристика цивільного права 6 

2. Тема 2. Цивільні правовідносини. Поняття та структура. 6 

3. Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 6 

4. Тема 4. Об’єкти цивільних правовідносин 6 

5. Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи 6 

6. Тема 6. Правочин, представництво, довіреність. 6 

7. Тема 7. Строки та терміни в цивільному праві, відповідальність 8 

8. Тема 8. Право власності. Речові права в системі цивільних прав 8 

9. Тема 9. Спадкове право. Поняття спадкового права 10 

10. Тема 10. Загальні положення про зобов’язання 8 

11. Тема 11. Способи забезпечення виконання зобов’язання 12 
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12. Тема 12. Договори по передачі майна у власність 10 

13. Тема 13. Деліктні забовязання 8 

14. Тема 14. Загальна характеристика сімейного право України 6 

15. Тема 15. Права та обов’язки подружжя 8 

16. Тема 16. Правовідносини батьків та дітей 8 

17. Тема 17. Права та обов’язки інших членів сімї та родичів 10 

18. Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 8 

Разом: 140 

7. Самостійна робота 

 

Вагомою складовою підготовки студентів є їхня самостійна робота та практична з 

урахуванням методичних рекомендацій до написання наукових рефератів, виконання 

контрольних робіт, написання тестів. 

Самостійна робота передбачає: 

- Попередню підготовку до практичних занять 

- Виконання завдань у поза аудиторний час самостійно або під керівництвом викладача з 

наступною їх перевіркою 

- Підготовку доповідей та рефератів. 

 

 

8. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» викладач 

використовує наступні групи методів навчання: 

1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 

2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-законодавчих актів, 

таблиць та схем, електронних презентацій). 

3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; робота 

з підручником, нормативними актами; виконання індивідуального завдання (див. 

вище); модульні контрольні роботи). 

 

 

9. Методи контролю 

 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які вивчають 

навчальну дисципліну «Цивільне та сімейне право»: 

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 

практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-відповідна 

бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному занятті; екзамен у 

формі усної відповіді на три запитання з переліку питань). 

2. Письмовий контроль (виконання завдання самостійної роботи; модульні контрольні 

роботи;  тестові завдання). 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

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 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Цивільне та сімейне право: Навчальна програма (для студентів спеціальності 081 Право / 

І.В.Рущак. – Ужгород, 2018. – 9 с. 
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