
Цивільне і цивільне – процесуальне право України 
Тип дисципліни: самостійного вибору (спеціальності) 
Семестр: Третій 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 32, семінарські заняття – 16, самостійна робота – 42. 
Лектори: к. юрид. н., доцент Копельців-Левицька Є.Д. 
Результати навчання:  
Знання: 
• Основні поняття: цивільної правоздатності, дієздатності, правочин, договір, 
зобов’язання, попередній договір, оферта, неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, 
притримання, збитки, договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір 
найму (оренди), договір зберігання, поняття та суть представництва, довіреність, поняття 
та строки позовної давності, спадкування, авторське право, суміжні права, судовий  наказ, 
позов, мирова угода, судовий розгляд, окреме провадження, наказне провадження, 
апеляційне провадження, касаційний перегляд; 
• вільно оперувати юридичною термінологією. 
• застосовувати на практиці набуті знання з цивільного і цивільно–процесуального 
права, відмежовувані цивільно–процесуальні правовідносини від інших правовідносин. 
Уміння:  
• давати визначення поняття цивільної правоздатності, дієздатності; 
• охарактеризувати порядок відшкодування моральної шкоди; 
• визначати поняття та суть представництва Довіреність; 
• визначати поняття та строки позовної давності; 
• визначати поняття, форми і види цивільно–правової відповідальності; 
• охарактеризувати умови дійсності правочинів; 
• визначати об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності; 
• давати характеристику окремих цивільно–правових договорів; 
• визначати характерні особливості цивільного процесуального права як галузі права 
України.  
Предмет і метод цивільного процесуального права; 
• визначати поняття та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.; 
• давати визначення поняття судового наказу.; 
• давати визначення поняття і види підвідомчості та підсудності; 
• давати визначення поняття судових доказів.; 
• давати визначення поняття та елементи позову. 
Здатності:   
 визначати та аналізувати  окремих видів договорів; 
 давати правовий аналіз основних інститутів цивільного і цивільно-процесуального 

права; 
 критично осмислювати юридичні факти, які виникають у повсякденному житті та 

потребують для їх вирішення знань цивільного і цивільного- процесуального права 
України; 

 використовувати набуті знання та вміння при веденні наукових дискусій з широкого 
кола питань цивільного і цивільного- процесуального права України;; 

 використовувати набуті знання та вміння при написанні рефератів і кваліфіційних 
праць. 

Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: теорія держави і права ; 
Зміст навчальної дисципліни:  
Цивільне право в системі права України; цивільне правовідношення; суб’єкти цивільних 
правовідносин; представництво і довіреність. Інститут позовної давності; відповідальність 
в цивільному праві; правочини; інститут права власності. Речові права;  спадкове право; 



право інтелектуальної власності; загальні положення зобов’язального права; окремі види 
зобовязань: договірні та недоговірні зобов’язання; загальна характеристика; недоговірні 
зобов’язання. Відшкодування шкоди; поняття цивільного процесуального права України; 
цивільно – процесуальні правовідносини та їх суб’єкти; доказування і докази в цивільному 
процесі; провадження в суді першої інстанції; позовне провадження: ключові поняття; 
наказне та окреме провадження; апеляційне провадження. касаційне провадження; 
перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами судових рішень, що набрали законної 
сили. 
Рекомендована література:  
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Додаткова: 
 Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які 

порушують публічний порядок / О. Кот // Право України. – 2012. – №9. – С. 95-101. 
 Коссак В. Речові права на нерухоме майно / В. Коссак // Право України. – №2. – 

2014. – С. 131 –138. 
 Кніпер Р. Власність, володіння та їх відображення в договірному праві / Р. Кніпер // 

Право України. – 2012. – №9. – С. 37–43. 
 Кузнецова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин / Н. 

Кузнецова // Право України. – №9. – 2012. – С. 12–18. 
 Луць В. Інститут договору в цивільному праві України / В. Луць // Право України. – 

2014. – №2. – С. 25–33. 
 Музика Л. Щодо конвергенції приватного і публічного у цивільному праві // Право 

України. – 2014. – №1. – С. 19–21. 
 Спасибо-Фатаєва І. Юридичні особи за Цивільним кодексом / Спасибо-Фатаєва І // 

Право України. – №2. – 2014. – С. 70 –74. 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
 поточний контроль: виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
 підсумковий контроль: екзамен – у третьому семестрі. 
 100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 
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