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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  – 9 

Галузь знань 

08 Право 

обов'язкова 

 

 

Модулів –  4 

Спеціальність 

081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 42 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Курсова робота 

           (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 270 

5,6-й 5,6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 120/8 

самостійної роботи 

студента – 150/262 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

68 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

52 год. 2 год. 

Лабораторні 

Не 

передбачено  

Не 

передбачено 

Самостійна робота 

150 год. 262 год. 

Вид контролю: 5-й семестр 

залік, 6-й семестр - екзамен 

  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  
для денної форми 
навчання – 120/150 
для заочної форми 
навчання – 8/262 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета дисципліни:  
Мета дисципліни: - це набуття здобувачами ґрунтових теоретичних 

знань у галузі цивілістики, досягнення всебічного глибокого розуміння 

здобувачами природи та сутності цивільно-правових відносин, підготовка до 

практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-цивілістів, формування 

творчої особистості майбутніх цивілістів. Крім того, вимагається надійне 

засвоєння головних положень цивільного законодавства, формування уміння 

тлумачити закон та обґрунтовувати і захищати свою позицію з цивілістичних 

питань, вироблення навичок практичної роботи з нормативним матеріалом, 

аналізу конкретних випадків з практики і змодельованих ситуацій. А також 

набуття здобувачами ґрунтових теоретичних знань щодо правового 

регулювання сімейних правовідносин, закономірностей, характеру і тенденцій 

розвитку сімейного права; формування уміння тлумачити норми закону, 

обґрунтовувати і захищати свою позицію при застосуванні норм сімейного 

права.  
 

Завдання дисципліни: засвоєння предмету цивільного права, сутності 

правовідносин, що регулюються цивільним правом, їх склад та підстави 

виникнення; поняття та змісту права власності та інших речових прав, 

загальних положень зобов’язального права. А також у передачі здобувачам суми 

знань про сімейні правовідносини і систему сімейного законодавства, що їх 

регулює. 
 

Предмет: предметом цивільного права є особисті немайнові та майнові 

відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності їх учасників : 

Предметом сімейного права є сукупність правових норм, які регулюють 

особисті немайнові та майнові відносини людей, які виникають на ґрунті 

шлюбу та сім’ї. 
 

Місце дисципліни в навчальному процесі: Вивчення дисципліни 

ґрунтується на знаннях з теорії держави і права, конституційного права України, 

адміністративного права України, цивільного процесу України, договірного 

права, господарського права. 
 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни:  
 

знати:  
- основні теоретичні засади цивільного права; 

- правові основи конкретних цивільно – правових інститутів; 

- основні проблеми цивільного права та способи їх подолання;  

- сутність та специфіку правової природи цивільного права, його 

співвідношення з іншими галузями права; 



- предмет та джерела сімейного права; 

- основні поняття сімейного права; 

- поняття сімейних правовідносин, їх місце в механізмі правового регулювання, 

передумови їх виникнення;  

- коло суб’єктів сімейного права; 

- права та обов’язки суб’єктів сімейного права; 

- судову практику із сімейних справ; 

- стан основних актуальних проблем науки сімейного права. 

 

вміти:  
- відповідно до конкретної цивільно-правової ситуації вміти застосовувати 

відповідні нормативні акти цивільного законодавства; 

- вміти поєднувати теорію і практику при розв’язанні проблем, що 

виникають в бізнесі та цивільних правовідносинах в межах закону; 

- давати професійно грамотну оцінку юридичним фактам;  

- орієнтуватись у правовій літературі; 

- розвивати здатність мислити правовими категоріями, правильно їх 

інтерпретувати і застосовувати у повсякденному житті, використовувати 

при вивченні інших навчальних дисциплін; 

- знайомитись з основними положеннями нових законодавчих та інших 

нормативно-правових актів; 

- - аналізувати юридичні факти; 

- - тлумачити чинне сімейне законодавство; 

- - правильно застосовувати норми сімейного законодавства; 

- - складати документи. 

 
 

Зміст дисципліни за темами 

Модуль 1 
1. Загальна характеристика поняття цивільного права. 

2. Цивільні правовідносини 

3. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права 

4. Юридична особа як суб’єкт цивільного права 

5. Об’єкти цивільних прав 

6. Представництво в цивільних правовідносинах 

7. Строки і терміни в цивільному праві. Позовна давність. 

8. Правочини в цивільному праві 

9. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків 

10. Відповідальність в цивільному праві 

11. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. 

 

Модуль 2 
12. Загальні положення про право власності. 

13. Право спільної власності 

14. Захист права власності. 



15. Речові права на чуже майно 

16. Загальні положення права інтелектуальної власності 

17. Авторське право та суміжні права. 

18. Патентне право 

19. Загальні положення спадкового права 

20 Спадкування за заповітом 

21. Спадкування за законом 

22. Спадковий договір  

23. Поняття предмет принципи та система сімейного права 

24. Сімейні правовідносини 

25. Шлюб. Припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним 

26. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей 

27. Майнові правовідносини батьків і дітей 

28. Усиновлення 

 

Модуль 3 
29. Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов’язань. 

30. Способи забезпечення виконання зобов’язань.  

31. Загальні положення про недоговірні зобов’язання.  

32. 3агальні положення про відшкодування шкоди. Відшкодування 

моральної шкоди. 

33. Поняття, види та зміст договору 

34. Договір купівлі-продажу 

35. Договір дарування Договір ренти. Договір довічного утримання 

36. Договір майнового найму (оренди). Договір прокату. 

 

Модуль 4 
37. Договір підряду.  

38. Договір про надання послуг. 

39. Договір перевезення. 

40. Договір зберігання 

41. Договір страхування 

42. Договір позики Договір кредиту. Договір банківського вкладу. Договір 

банківського рахунку 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ 

 

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

Поняття цивільного права як галузі права. Предмет цивільного права. Метод 

цивільного права. Визначення цивільного права. Головні функції і принципи цивільного 

права. Система цивільного права. Поняття і предмет науки цивільного права. Методи 

дослідження, використовувані в науці цивільного права. Система науки цивільного права.  

 

 

Тема 2. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

Поняття і ознаки цивільних правовідносин та їх особливості. Зміст та форма 

цивільних правовідносин. Елементи цивільно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти 

цивільних правовідносин. Види (класифікація) цивільних правовідносин. Підстави 

виникнення цивільних прав та обов`язків. Класифікація юридичних фактів. 

 

Тема 3. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

 Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи. Правоздатність 

іноземців та осіб без громадянства. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи. 

Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. Ім'я 

фізичної особи. Місце проживання фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичної особи. 

Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Неповна 

цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Цивільна 

відповідальність неповнолітньої особи. Повна цивільна дієздатність. Надання повної 

цивільної дієздатності. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Правові наслідки 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. 

Момент визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки визнання фізичної особи 

недієздатною. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана 

недієздатною. 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. Оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки оголошення 

фізичної особи померлою Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена 

померлою. Акти цивільного стану. обов'язків. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки 

та піклування. 

 

 

Тема 4. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ`ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
 

 Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Участь юридичних осіб 

публічного права у цивільних відносинах. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 

Підприємницькі товариства. Непідприємницькі товариства 

Здійснення підприємницької діяльності. Непідприємницькими товариствами та установами. 

Створення юридичної особи. Вимоги до змісту установчих документів. Державна реєстрація 

юридичної особи. Найменування юридичної особи. Цивільна правоздатність юридичної 

особи. Цивільна дієздатність юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. 

Особисті немайнові права юридичної особи. Філії та представництва. Відповідальність 

юридичних осіб. Управління товариством. Загальні збори учасників товариства. Виконавчий 

орган товариства. Право участі у товаристві. Управління установою. Передання майна 



установі. Зміна мети установи та структури управління. Припинення юридичної особи. 

Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи. Злиття, 

приєднання, поділ та перетворення юридичної особи порядок припинення юридичної особи 

шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. Перетворення юридичної особи. Виділ. 

Ліквідація юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Задоволення вимог 

кредиторів.  

  

 

Тема 5. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

 

 Загальні положення про цивільні права. Види об'єктів цивільних прав. 

Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. Речі. Майно. Поняття речі. Тварини. Нерухомі та 

рухомі речі. Державна реєстрація прав на нерухомість. Речі подільні та неподільні. Речі, 

визначені індивідуальними або родовими ознаками. Речі споживні та не споживні. Головна 

річ і приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи. 

Майно. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Гроші (грошові кошти). Валютні 

цінності. Цінні папери. Поняття цінного паперу. Групи та види цінних паперів. Вимоги до 

цінного паперу. Передання прав за цінним папером. Виконання за цінним папером. 

Нематеріальні блага. Результати інтелектуальної, творчої діяльності. Інформація. Особисті 

немайнові блага. 

 

Тема 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО  

 

 Поняття та підстави представництва. Правові наслідки вчинення правочину 

представником. Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 

Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. 

Форма довіреності. Довіреність юридичної особи. Строк довіреності. Припинення 

представництва за довіреністю. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення 

дій, які були  визначені довіреністю. 

 

Тема 7. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ  

 

  Поняття строку та терміну. Визначення строку та терміну. Початок перебігу строку. 

Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.  

  Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. 

Зміна тривалості позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу 

позовної давності. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні. Зупинення перебігу 

позовної давності. Переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі 

залишення позову без розгляду. Застосування позовної давності до додаткових вимог. 

Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

 

Тема 8. ПРАВОЧИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

 Загальні положення про правочини. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, 

додержання яких є необхідним для чинності правочину. Презумпція правомірності 

правочину. Форма правочину. Способи волевиявлення. Правочини, які можуть вчинятися 

усно. Вимоги до письмової форми правочину. Правочини, які належить вчиняти у письмовій 

формі. Нотаріальне посвідчення правочину. Державна реєстрація правочину. Місце вчинення 

правочину. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної 

обставини. Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Правові наслідки 

недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.  

 



 

Тема 9. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ, ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ.  

 

 Поняття і взаємозв’язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних 

обов’язків. Обєктивні і суб’єктивні умови здійснення суб’єктивного цивільного права. 

Порядок здійснення суб’єктивних цивільних прав. Межи здійснення суб’єктивних цивільних 

прав. Зловживання правом. Порядок виконання суб’єктивних цивільних обов’язків.  

 

Тема 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

Поняття цивільно-правової відповідальності. Форми і види цивільно-правовой 

відповідальності. Склад правопорушення та умови цивільно-правовой відповідальності. 

Підстави звільнення від відповідальності. 

 

Тема 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ ЗАХИСТ 

 

 Поняття особистого немайнового права. Види особистих немайнових прав. Зміст 

особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення 

здійснення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист 

особистого немайнового права. 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. 

 

МОДУЛЬ ДРУГИЙ 

 

Тем 12. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ.  

 

 Поняття права власності. Суб'єкти права власності. Здійснення права власності. 

Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності. 

Непорушність права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та 

випадкового пошкодження майна. Право власності Українського народу. Право приватної 

власності. Право державної власності. Право комунальної власності.  

 Підстави набуття права власності. Набуття права власності юридичною особою 

публічного права. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене 

особою, яка не мала на це права. Набуття права власності на новостворене майно. Набуття 

права власності на перероблену річ. Привласнення загальнодоступних дарів природи. 

Момент набуття права власності за договором. Набуття права власності на безхазяйну річ. 

Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився. Знахідка. Набуття права 

власності на знахідку. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та 

відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою. Бездоглядна домашня тварина. Набуття права 

власності на бездоглядну домашню тварину. Відшкодування витрат на утримання 

бездоглядно домашньої тварини та виплата винагороди. Набуття права власності на скарб. 

Набувальна давність. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та 

майна, що є в комунальній власності. Підстави припинення права власності. Відмова від 

права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати 

Припинення права власності внаслідок знищення майна. Викуп земельної ділянки у зв'язку з 

суспільною необхідністю. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з 

викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене. Викуп пам'ятки історії та культури. 

Реквізиція. Конфіскація. 



 

 

Тема 13. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 
 

 Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової власності. 

Визначення часток у праві спільної часткової власності. Здійснення права спільної часткової 

власності. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій 

власності. Утримання майна, що є у спільній частковій власності. Право співвласника 

розпорядитися своєю часткою у  праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі 

частки у праві спільної часткової власності. Момент переходу частки у праві спільної 

часткової власності до набувача за договором. Виділ частки із майна, що є у спільній 

частковій власності. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших 

співвласників. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності.  

Поділ майна, що є у спільній частковій власності. Право спільної сумісної власності. 

Здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній 

власності. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ 

майна, що є у спільній сумісній власності. 

 

Тема 14. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 

 Засади захисту права власності. Право власника на витребування майна із чужого 

незаконного володіння. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача. 

Витребування грошей та цінних паперів. Розрахунки при витребуванні майна із чужого 

незаконного володіння. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням 

володіння. Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує 

право власності. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового 

будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності. 

 

ТЕМА 15. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО. 

 

 Суб'єкти права володіння чужим Майном. Виникнення права володіння. 

Припинення права володіння. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 

Поняття користування чужим Майном. Встановлення сервітуту. Зміст сервітуту. Право 

користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном. Право членів сім'ї 

власника житла на користування цим житлом. Припинення сервітуту. ПРАВО 

КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ. Підстави виникнення права користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Строк договору про надання права 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Права та 

обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських 

потреб. Права та обов'язки землекористувача. Право землекористувача на відчуження права 

користування земельною ділянкою. Припинення права користування земельною ділянкою 

для сільськогосподарських потреб. Право КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ 

ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ. Підстави виникнення права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови.  

 Права та обов'язки землекористувача. Припинення права користування земельною 

ділянкою для забудови. Правові наслідки припинення права користування земельною 

ділянкою. 

 

Тема 16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

 Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної 



власності та .права власності. Об'єкти права інтелектуальної власності. Суб'єкти права 

інтелектуальної власності. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної 

власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Використання об'єкта права 

інтелектуальної власності Передання майнових прав інтелектуальної власності. Здійснення 

права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної 

власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. Права 

інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням. Наслідки порушення права 

інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом. 

 

ТЕМА 17. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА 

 

 Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права.  

Суб'єкти авторського права. Співавторство. Виникнення авторського права. Особисті 

немайнові права автора. Забезпечення недоторканності твору. Майнові права інтелектуальної 

власності на твір. Використання твору. Опублікування твору (випуск твору у світ). 

Використання твору за згодою автора. Випадки правомірного використання твору без згоди 

автора. Право автора на плату за використання його твору. Строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових 

прав інтелектуальної власності на твір. Право автора на частку від суми продажу оригіналу 

твору. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, 

ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ 

ПРАВА). Об'єкти суміжних прав. Суб'єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. 

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав. Використання виконання. 

Використання фонограми, відеограми. Використання передачі (програми) організації 

мовлення. Строки чинності суміжних майнових прав. 

 

Тема 18. ПАТЕНТНЕ ПРАВО 
 

 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ. Поняття 

наукового відкриття. Право на наукове відкриття. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ Зразок. Придатність винаходу для 

набуття права інтелектуальної власності на нього. Придатність корисної моделі для набуття 

права інтелектуальної власності на неї. Придатність промислового зразка для набуття права 

інтелектуальної власності на нього. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок. Суб'єкти права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок. Майнові права інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок. Строк чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Дострокове 

припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав 

інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Відновлення 

чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок. Визнання прав інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними. Право попереднього користувача 

на винахід, корисну модель, промисловий зразок ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ. Придатність компонування 

інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього. Засвідчення 

набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Суб'єкти 

права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Майнові права 

інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Строк чинності 

майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 



Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування 

інтегральної мікросхеми. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових 

прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Відновлення 

чинності достроково припинених  виключних майнових прав інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми. Визнання прав інтелектуальної власності на 

компонування інтегральної мікросхеми недійсними. Право попереднього користувача на 

компонування інтегральної мікросхеми. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ. Поняття та об'єкти раціоналізаторської 

пропозиції. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції. Суб'єкти права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Права суб'єктів права 

інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН. Види прав інтелектуальної власності 

на сорт рослин, породу тварин. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, 

засвідчені патентом.  

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.  

 

Тема 19. СПАДКОВЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Основні риси історичного розвитку спадкового права. Поняття спадкування. Види 

спадкування. Склад спадщини. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини. 

Відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Право на спадкування. 

Усунення від права на спадкування. Спадкування права на земельну ділянку. Спадкування 

частки у праві спільної сумісної власності. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, 

стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві. Спадкування 

права на вклад у банку (фінансовій установі). Спадкування права на одержання страхових 

виплат (страхового відшкодування). Спадкування права на відшкодування збитків моральної 

шкоди та сплату неустойки. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, 

догляд, лікування та поховання спадкодавця. 

  

 

Тема 20. СПАДКУВАНЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

 

 Поняття заповіту. Право на заповіт. Право заповідача на призначення спадкоємців. 

Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом. Право 

заповідача на заповідальний відказ. Предмет заповідального відказу. Втрата чинності 

заповідальним відказом. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків. 

Право на обов'язкову частку у спадщині. Спадкування частини спадщини, що не охоплена 

заповітом. Встановлення сервітуту у заповіті. Загальні вимоги до форми заповіту. Право 

заповідача на скасування та зміну заповіту таємниця заповіту. Тлумачення заповіту. 

Недійсність заповіту.  

 

 

Тема 21. СПАДКУВАНЯ ЗА ЗАКОНОМ 
 Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на 

спадкування. Спадкування усиновленими та усиновлювачами. Спадкування за правом 

представлення. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом. 

 

 

Тема 22. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 
 Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі. Форма спадкового 

договору. Обов'язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору з 



участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового 

договору.  

 

Тема 23. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТ ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА СІМЕЙНОГО 

ПРАВА 
 

Поняття сімейного права. Предмет і метод сімейного права. Принципи сімейного 

права. Система сімейного права України. Джерела сімейного права. Державна охорона сім’ї. 

Концепція державної сімейної політики. Застосування аналогії закону та аналогії права. 

Врахування звичаїв при вирішені судом сімейних спорів.  

Тема 24. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
 

Засади сімейних правовідносин. Суб'єкти сімейних правовідносин. Поняття «сім'я», 

«родинність», «свояцтво». Право особи на сім’ю. Зміст сімейних правовідносин. Суб’єктивні 

сімейні права та обов’язки. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов’язків. 

Строки та терміни в Сімейному праві. Позовна давність. 

 

Тема 25. ШЛЮБ. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ 

НЕДІЙСНИМ 
 

Загальні положення про шлюб. Шлюбний вік: поняття, значення. Зміст принципу 

добровільності укладення шлюбу. Правила державної реєстрації шлюбу. Заручини та їх 

правові наслідки. Правозгідність шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу. Визнання шлюбу 

недійсним. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду. Визнання шлюбу 

недійсним після його припинення. Визнання шлюбу неукладеним. Припинення шлюбу. 

Підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Розірвання 

шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має 

дітей. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою 

одного з подружжя. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке 

має дітей. Державна реєстрація розірвання шлюбу. Встановлення режиму окремого 

проживання подружжя.  

Тема 26. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ 
 

Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Рівність прав та обов’язків дітей 

щодо батьків. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладку 

охорони здоров’я. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної 

реєстрації актів цивільного стану. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові дітей. 

Зміна прізвища, по батькові дитини. Права та обов'язки батьків по вихованню та розвитку 

дитини. Права батьків по захисту дитини. Права та обов’язки неповнолітніх батьків. 

Вирішення спорів, пов'язаних з місцем проживання дітей. Вирішування органом опіки та 

піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від 

неї. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає 

окремо від неї. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи 

при визначенні місця проживання малолітньої дитини. Підстави та наслідки позбавлення 

батьківських прав. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Порядок 

поновлення в батьківських правах. Відібрання дітей від батьків без позбавлення їх 

батьківських прав. 

Тема 27. МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ 
 

Роздільність майна батьків та дітей. Право власності дитини на майно, призначене для 

її розвитку, навчання та виховання. Право спільної сумісної власності батьків і дітей. Права 



батьків та дітей щодо користування майном. Управління майном дитини. Використання 

доходу від майна дитини. Право власності на аліменти, одержані на дитину. Обов'язок 

батьків по утриманню неповнолітніх дітей. Способи виконання батьками обов’язку 

утримувати дитину. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів. 

Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини. 

Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі. Участь батьків у додаткових витратах 

на дитину. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів. 

Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника. Звільнення батьків від обов’язку 

утримувати дитину. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Припинення права 

на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Час, з якого 

присуджуються аліменти на дитину. Зміна розміру аліментів. Стягнення аліментів за 

минулий час та заборгованості за аліментами. Відповідальність за просторочення сплати 

аліментів. Встановлення строку сплати заборгованості, звільнення від сплати заборгованості. 

Обов'язок батька, матері утримувати повнолітніх дітей. Обов'язок повнолітніх дочки, сина 

утримувати батьків.  

 

Тема 28 УСИНОВЛЕННЯ 
 

Поняття усиновлення. Правові наслідки усиновлення. Особи, які можуть бути 

усиновлені. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка 

була знайдена. Усиновлення братів та сестер. Особи, які можуть бути усиновлювачами. 

Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Особи, які мають преважне перед іншими право 

на усиновлення дитини. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян. 

Облік осіб, які бажають усиновити дитину. Умови усиновлення та порядок його здійснення. 

Таємниця усиновлення. Недійсність усиновлення. Скасування усиновлення. Позбавлення 

усиновлювача батьківських прав. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але 

проживає за межами України. Особливості усиновлення дітей громадянами України, які 

проживають за її межами, та іноземцями. Обмеження права іноземця на таємницю 

усиновлення дитини. Яка є громадянином України. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка 

усиновлена. 

МОДУЛЬ 3.  

 

Тема 29 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ВИКОНАННЯ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

 Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов'язанні. Третя 

особа у зобов'язанні. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні. Форма правочину щодо 

заміни кредитора у зобов'язанні. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у 

зобов'язанні. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається. Порядок заміни 

кредитора у зобов'язанні. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні. Заперечення 

боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні. Відповідальність первісного 

кредитора у зобов'язанні. Заміна боржника у зобов'язанні. Форма правочину щодо заміни 

боржника у зобов'язанні. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги 

кредитора. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або 

заставою. Валюта зобов'язання. Недопустимість односторонньої відмови від зобов’язання.  

 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Підстави припинення зобов'язання. 

Припинення зобов'язання виконанням. Припинення зобов'язання переданням відступного. 

Припинення зобов'язання зарахуванням. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. 

Зарахування у разі заміни кредитора. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін 

Припинення зобов'язання прощенням боргу. Припинення зобов'язання поєднанням боржника 

і кредитора в одній особі. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання. 



Припинення зобов'язання смертю фізичної особи. Припинення зобов'язання ліквідацією 

юридичної особи. 

 Виконання ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Загальні умови виконання зобов'язання. Виконання 

зобов'язання належними сторонами. Виконання обов'язку боржника іншою особою. 

Виконання зобов'язання частинами. Строк (термін) виконання зобов'язання. Дострокове 

виконання зобов'язання. Місце виконання зобов'язання. Валюта виконання грошового 

зобов'язання. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням. Збільшення суми, що 

виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням. Проценти. Виконання зобов'язання 

внесенням боргу в депозит нотаріуса. Зустрічне виконання зобов'язання. Виконання 

альтернативного зобов'язання. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька 

кредиторів або кілька боржників. Солідарне зобов’язання. Солідарна вимога кредиторів. 

Солідарний обов'язок боржників. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на 

зворотну вимогу. Підтвердження виконання зобов'язання. 

 

 

Тема 30. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.  
 Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання. Види забезпечення 

виконання зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка. 

Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Предмет неустойки. Правові 

наслідки сплати (передання) неустойки. Договір поруки. Правові наслідки порушення 

зобов'язання, забезпеченого порукою. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до 

нього вимог. Права поручителя, який виконав зобов'язання. Повідомлення поручителя про 

виконання зобов'язання боржником. Оплата послуг поручителя. Припинення поруки. 

Гарантія. Поняття гарантії. Строк дії гарантії. Незалежність гарантії від основного 

зобов'язання. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого 

гарантією. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора. Право гаранта на відмову в 

задоволенні вимоги кредитора. Обов'язок гаранта. Оплата послуг гаранта. Припинення 

гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника. Поняття завдатку. Правові 

наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком. Притримання. 

Право притримання. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе. Розпорядження річчю, 

яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор. 

 

 

Тема 31. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВЯЗАННЯ.  
 Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Право на публічну 

обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. Зміст завдання. Строк (термін) виконання 

завдання. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Правові наслідки виконання завдання. 

Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. Публічна обіцянка 

нагороди за результатами. конкурсу. Право на оголошення конкурсу. Умови конкурсу. Зміна 

умов конкурсу. Відмова від проведення конкурсу. Переможець конкурсу. Особливості 

оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс. Права 

переможця конкурсу. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс.  

 

Тема 32. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ. 

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ. 

 

 Загальні положення про відшкодування шкоди. Загальні підстави відповідальності 

за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. 

Зобов'язання із заподіяння шкоди можна визначити як позадоговірні зобов'язання, що 

виникають внаслідок порушення майнових та особистих немайнових прав потерпілого, 

мають абсолютний характер, спрямовані на забезпечення найбільш повного відновлення 

цих прав за рахунок заподіювача шкоди або за рахунок інших осіб, на яких законом 



покладено обов'язок відшкодування шкоди. 

Для застосування деліктної відповідальності як виду цивільно-правової 

відповідальності необхідною є наявність відповідних умов: а) завданої шкоди; б) 

протиправності у поведінці заподіювача шкоди; в) причинного зв'язку між першими 

двома елементами; г) вини заподіювача шкоди. 

 

 

Тема 33. ПОНЯТТЯ ВИДИ ТА ЗМІСТ ДОГОВОРУ 

 

 Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Обов'язковість 

договору. Типові умови договору. Строк договору. Ціна. Публічний договір. Договір 

приєднання. Попередній договір. Договір на користь третьої особи. Тлумачення умов 

договору. Укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору. 

 

Тема 34. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.  

 

 Загальні положення про купівлю-продаж. Договір купівлі-продажу. Предмет 

договору купівлі-продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. Право продажу 

товару. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар. Обов'язки 

покупця і продавця у разі пред’явлення  третьою особою позову про витребування товару. 

Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця. Обов'язок продавця 

передати товар покупцеві. Строк виконання обов'язку передати товар. Момент виконання 

обов'язку продавця передати товар. Правові наслідки відмови продавця передати товар. 

Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку  передати приналежності товару та 

документи, що стосуються товару. Обов'язок продавця зберігати проданий товар. Перехід 

ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. Кількість товару. 

Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару. Асортимент товару. 

Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару. Якість товару. 

Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства. Гарантії якості товару. 

Обчислення гарантійного строку. Строк придатності товару. Правові наслідки передання 

товару неналежної якості. Недоліки товару, за які відповідає продавець. Строки виявлення 

недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару. Позовна давність, 

що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару. Комплектність товару. 

Комплект товару. Правові наслідки передання некомплектного товару. Тара та упаковка за 

договором купівлі-продажу. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про 

тару та (або) упаковку. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу. 

Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу. Обов'язок покупця 

прийняти товар. Зберігання товару, не прийнятого покупцем. Ціна товару. Оплата товару. 

Попередня оплата товару. Продаж товару в кредит. Особливості оплати товару з 

розстроченням платежу. Страхування товару. Збереження права власності за продавцем.  

  

 

Тема 35. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ. ДОГОВІР РЕНТИ. ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ 

(ДОГЛЯД). 

 

 Договір дарування. Предмет договору дарування. Форма договору дарування. 

Сторони у договорі дарування. Обов'язки дарувальника. Прийняття дарунка. Договір 

дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому одностороння відмова від договору 

дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Обов'язок обдаровуваного на 

користь третьої особи. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь 

третьої особи. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. Позовна давність, що 

застосовується до вимог про розірвання договору дарування. Пожертва. Права пожертвувача. 



 Договір ренти. Форма договору ренти. Сторони у договорі ренти. Передання майна 

під виплату ренти. Забезпечення виплати ренти. Відповідальність за прострочення виплати 

ренти. Форма і розмір ренти. Строк виплати ренти. Право платника безстрокової ренти на 

відмову від договору ренти. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору 

ренти. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти. Ризик випадкового 

знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти. 

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату 

ренти на певний строк. Поняття договору довічного утримання (догляду). Форма договору 

довічного утримання (догляду). Сторони в договорі довічного утримання (догляду). 

Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній 

сумісній власності. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за 

договором довічного утримання (догляду). Обов'язки набувача за договором довічного 

утримання (догляду). Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом. Грошова оцінка 

матеріального забезпечення відчужувача. Заміна набувача за договором довічного утримання 

(догляду). Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання 

(догляду). Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду). Припинення 

договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки розірвання договору довічного 

утримання (догляду). Правові наслідки смерті набувача. Правові наслідки припинення 

юридичної особи-набувача.  

 

ТЕМА 36. ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ(ОРЕНДИ). ДОГОВІР ПРОКАТУ. 
 

 Загальні положення про найм (оренду). Договір найму. Предмет договору найму. 

Право передання майна у найм. Плата за користування майном. Строк договору найму. 

Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору 

найму. Передання майна наймачеві. Правові наслідки непередання майна наймачеві. Якість 

речі, переданої у найм. Гарантія якості речі, переданої у найм. Права третіх осіб на річ, 

передану у найм. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм. 

Страхування речі, переданої у найм. Ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження речі. Користування річчю, переданою у найм. Піднайм. Право власності на 

плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм. Ремонт речі, 

переданої у найм. Переважні права наймача. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм. 

Наслідки погіршення речі, переданої у найм. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку 

з користуванням річчю, переданою у найм. Припинення договору найму. Право наймодавця 

відмовитися від договору найму. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця. 

Розірвання договору найму на вимогу наймача. Обов'язки наймача у разі припинення 

договору найму. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору 

найму.  

 Договір прокату. Предмет договору прокату. Плата за прокат речі. Право наймача на 

відмову від договору прокату. Особливості договору прокату. Найм (оренда) земельної 

ділянки. Договір найму земельної ділянки. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. 

Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Державна реєстрація договору 

найму будівлі або іншої капітальної споруди. Передання будівлі або іншої капітальної 

споруди у найм. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою. Плата за 

користування. Предмет договору найму.  

 

 

МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТИЙ 
 

Тема 37. ДОГОВІР ПІДРЯДУ.  

 

 Загальні положення про підряд. Договір підряду. Генеральний підрядник і 



субпідрядник. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами. Виконання роботи 

з матеріалу замовника. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження 

матеріалу. Ціна роботи. Кошторис. Ощадливість підрядника. Строки виконання роботи. 

Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника. Правові наслідки 

невиконання замовником вимог підрядника. Права замовника під час виконання роботи. 

Сприяння замовника. Невиконання замовником обов'язків за договором. Підряду. Права 

замовника у разі порушення підрядником договору підряду Обов'язок замовника прийняти 

роботу, виконану підрядником. Порядок оплати роботи. Розрахунки між сторонами у разі 

випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи. 

Право підрядника на притримування. Якість роботи. Відповідальність підрядника за 

неналежну якість роботи. Гарантія якості роботи. Порядок обчислення гарантійного строку. 

Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові Конфіденційність одержаної 

сторонами інформації. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної 

якості роботи. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках.  

 Договір побутового підряду. Форма договору побутового підряду. Гарантії прав 

замовника. Надання замовникові інформації про роботу. Публічна пропозиція роботи. 

Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника. Виконання 

роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника. Права замовника у разі 

істотного порушення підрядником договору побутового підряду. Розмір плати за договором 

побутового підряду. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи. 

Будівельний підряд. 

 

Тема 38. ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

 Договір про надання послуг. Виконання договору про надання послуг. Плата за 

договором про надання послуг. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором 

про безоплатне надання послуг. Строк договору про надання послуг. Відповідальність 

виконавця за порушення договору про надання послуг. Розірвання договору про надання 

послуг.  

 

Тема 39 ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 

 

 Загальні положення про перевезення. Перевезення вантажу, пасажирів, пошти – за 

договором перевезення. 

 

Тема 40. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. 
 

 Загальні положення про зберігання. Договір зберігання. Форма договору зберігання. 

Строк зберігання. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання. 

Обов'язок прийняти річ на зберігання. Зберігання речей, визначених родовими ознаками. 

Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі. Виконання договору зберігання  

Користування річчю, переданою на зберігання. Зміна умов зберігання. Плата за зберігання. 

Відшкодування витрат на зберігання. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення 

строку зберігання. Обов'язок зберігача повернути річ. Відповідальність зберігача за втрату 

(нестачу) або пошкодження речі. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві. 

Відшкодування збитків, завданих зберігачеві. Повернення речі на вимогу поклажодавця. 

Зберігання за законом. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його 

видів. Зберігання на товарному складі. Поняття товарного складу. Договір складського 

зберігання. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними. 

Огляд товару. Зміна умов зберігання та стан товару. Складські документи. Подвійне 

складське свідоцтво. Права володільця складського та заставного свідоцтва. Передання 

складського та заставного свідоцтва. Просте складське свідоцтво. Видача товару за 



подвійним складським свідоцтвом.  

 

Тема 41. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ. 

 

 Договір страхування. Предмет договору страхування. Форма договору страхування. 

Істотні умови договору страхування. Момент набрання чинності договором страхування. 

Сторони у договорі страхування. Укладення договору страхування на користь третьої особи. 

Співстрахування. Договір перестрахування. Обов'язки страховика. Обов'язки страхувальника. 

Умови та порядок здійснення страхової виплати. Відмова від здійснення страхової виплати. 

Відповідальність страховика. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, 

відповідальної за завдані збитки. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі 

страхування. Наслідки припинення юридичної особи – страхувальника. Наслідки визнання 

страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності. 

Припинення договору страхування. Недійсність договору страхування. Обов'язкове 

страхування.  

 

Тема 42. ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД. ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО 

РАХУНКУ. 

 

 Договір позики. Форма договору позики. Проценти за договором позики. Обов’язок 

позичальника повернути позику. Наслідки порушення договору позичальником. 

Оспорювання договору позики. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. 

Новація боргу у позикове зобов’язання. 

 Кредит. Кредитний договір. Форма кредитного договору. Відмова від надання або 

одержання кредиту. Комерційний кредит. Банківський вклад. Договір банківського вкладу. 

Форма договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Проценти на банківський 

вклад. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою. Договір 

банківського вкладу на користь третьої особи. Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) 

сертифікат. Договір банківського рахунка. Укладення договору банківського рахунка. 

Операції за рахунком, що виконуються банком. Кредитування рахунка. Проценти за 

користування коштами, що знаходяться на рахунку. Підстави списання грошових коштів з 

рахунка. Черговість списання грошових коштів з рахунка. Правові наслідки неналежного 

виконання банком операцій за рахунком клієнта. Обмеження права розпоряджання рахунком. 

Розірвання договору банківського рахунка. Банківська таємниця.  

 



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 

Модуль 1. Загальні положення цивільного законодавства та цивільні правовідносини. 

Здійснення цивільних прав, виконання обов’язків та захист цивільних прав та інтересів. 

 

Тема 1. Загальна 

характеристика поняття 

цивільного права.  

 1    3  2    6 

Тема 2. Цивільні 

правовідносини.  

 1    3      6 

Тема 3. Фізичні особи 

як суб’єкти цивільного 

права.  

 2 2   3  2    6 

Тема 4. Юридична 

особа як суб’єкт 

цивільного права 

 2 2   3  2    6 

Тема 5. Об’єкти 

цивільних прав. 

 2 2   2      6 

Тема 6. Представництво 

в цивільних 

правовідносинах 

 1    3      6 

Тема 7. Строки і 

терміни в цивільному 

праві.  Позовна 

давність. 

 1    3      6 

Тема 8. Правочини в 

цивільному праві.  

 1 2   2      6 

Тема 9. Здійснення 

цивільних прав та 

виконання обвязків.  

 1    2      6 

Тема 10. 

Відповідальність в 

цивільному праві 

 

 1    3      6 

Тема 11. Загальні 

положення про особисті 

немайнові права 

фізичної особи. 

 1    3      6 

Усього годин за 

перший 

модуль  

 14 8   30  6    66 

Модуль 2. Право власності. Право інтелектуальної власності. Спадкове право. Сімейне 

право. 

Тема 12. Загальні 

положення про право 

власності.  

 1    3      6 



Тема 13. Право спільної 

власності. 

 1 2   3      6 

Тема14. Захист права 

власності. 

 1    3      6 

Тема 15. Речові права на 

чуже майно 

 1    3      6 

Тема 16. Загальні 

положення права 

інтелектуальної власності. 

 1    3      6 

Тема 17. Авторське право 

та суміжні права.  

 1    2      6 

Тема 18. Патентне право.  1    3      6 

Тема 19. Загальні 

положення спадкового 

права. 

 1 2   3      6 

Тема 20. Спадкування за 

заповітом. 

 1    2      6 

Тема 21.Спадкування за 

законом 

 1    2      6 

Тема 22.Спадковий договір  1    2      6 

тема 23. Поняття предмет 

принципи та система 

сімейного права 

 

 1    3      6 

тема 24. Сімейні 

правовідносини 

 1    2      6 

тема 25. Шлюб. 

Припинення шлюбу. 

Визнання шлюбу 

недійсним 

 

 1 2   2   2   6 

тема 26. Особисті 

немайнові права та 

обов'язки батьків і дітей 

 1    3      6 

тема 27. Майнові 

правовідносини батьків і 

дітей 

 1    2      6 

тема 28. Усиновлення 

 

 2 2   2      6 

Усього годин за другий 

модуль 

 18 8   42   2   102 

Усього годин за третій 

семестр 

 32 16   72  6 2   168 



 

 

 

 

Модуль 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ПОЗАДОГОВІРНІ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕРЕДАЧІ МАЙНАУ ВЛАСНІСТЬ ТА 

КОРИСТУВАННЯ. 

Тема 29. Загальні 

положення про 

зобов’язання. 

Виконання 

зобов’язань. 

 2 2   5      6 

Тема 30. Способи 

забезпечення 

виконання 

зобов’язань.  

 2 2   5      7 

Тема 31. Загальні 

положення про 

недоговірні 

зобов’язання.  

 4 4   5      7 

Тема 32. 3агальні 

положення про 

відшкодування шкоди. 

Відшкодування моральної 

шкоди.  

 2 2   5      7 

Тема 33. Поняття, види та 

зміст договору. 
 4 2   5      7 

Тема 34. Договір купівлі-

продажу.  
 2 2   6      6 

Тема 35. Договір дарування 

Договір ренти. 

Договір довічного 

утримання 

 4 4   6      6 

Тема 36. Договір 

майнового найму 

(оренди). Договір 

прокату. 

 2 2   5      6 

Усього годин за третій 

модуль 
 22 20   42      52 

Модуль 4. ДОГОВІРНЕ ПРАВО. ПОСЛУГИ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА 

НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Тема 37. Договір підряду.   4 4   6      7 

Тема 38. Договір про 

надання послуг. 

 2 2   6      7 

Тема 39. Договір 

перевезення. 

 2 2   6      7 

Тема 40. Договір 

зберігання. 

 2 4   6      7 

Тема 41. Договір 

страхування 

 2 2   6      7 

Тема 42. Договір позики 

Договір кредиту. Договір 

 2 2   6      7 



банківського вкладу. 

Договір банківського 

рахунку 

Усього годин за 

четвертий модуль 

 14 16   36      42 

Усього годин за 

четвертий семестр 

 36 36   78      94 

ІНДЗ Курсова робота             

Усього годин за рік 270 68 52   150  6 2   262 

 

 
 



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізичні особи як суб’єкти цивільного права 2 

2 Юридична особа як суб’єкт цивільного права 2 

3 Об’єкти цивільних прав. 2 

4 Правочини в цивільному праві.  2 

5 Право спільної власності. 2 

6 Загальні положення спадкового права. 2 

7 Шлюб. Права та обов’язки подружжя 2 

8 Усиновлення 2 

9 Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов’язань. 2 

10 Способи забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка. 

Завдаток. Порука. Гарантія. Утримання. 

2 

11 Загальні положення про недоговірні зобов’язання.  4 

12 3агальні положення про відшкодування шкоди. Відшкодування 

моральної шкоди. 

2 

13 Поняття, види та зміст договору. Укладення, зміна та розірвання 

договору 

2 

14 Договір купівлі-продажу.  2 

15 Договір дарування Договір ренти. Договір довічного утримання 4 

16 Договір майнового найму (оренди). Договір прокату. 2 

17 Договір підряду.  4 

18 Договір про надання послуг 2 

19 Договір перевезення. 2 

20 Договір зберігання. 4 

21 Договір страхування 2 

22 Договір позики Договір кредиту. Договір банківського вкладу. 

Договір банківського рахунку 

2 

 Всього: 52 

  



  



 

 6. САМОСТІЙНА РОБОТА  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальна характеристика поняття цивільного права.  3 

2 Цивільні правовідносини. 3 

3 Фізичні особи як суб’єкти цивільного права. Фізична особа – 

підприємець.  

3 

4 Юридична особа як суб’єкт цивільного права 3 

5 Об’єкти цивільних прав. 2 

6 Представництво в цивільних прапвовідносинах 3 

7 Строки і терміни в цивільному праві. Позовна давність. 3 

8 Правочини в цивільному праві.  2 

9 Здійснення цивільних прав та виконання обвязків. Захист 

цивільних прав та інтересів 

2 

10 Відповідальність в цивільному праві 3 

11 Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. 3 

12 Загальні положення про право власності.  3 

13 Право спільної власності. 3 

14 Захист права власності. 3 

15 Речові права на чуже майно 3 

16 Загальні положення права інтелектуальної власності. 3 

17 Авторське право та суміжні права.  2 

18 Патентне право. 3 

19 Загальні положення спадкового права 3 

20 Спадкування за заповітом.  2 

21 Спадкування за законом 2 

22 Спадковий договір 2 

23 ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТ ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА СІМЕЙНОГО 

ПРАВА 

3 

24 СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ 2 

25 ШЛЮБ. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ 

НЕДІЙСНИМ 

2 

26 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І 

ДІТЕЙ 

3 

27 МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ 2 

28 УСИНОВЛЕННЯ 2 

29 Загальні положення про зобов’язання. Виконання зобов’язань. 5 

30 Способи забезпечення виконання зобов’язань.  5 

31 Загальні положення про недоговірні зобов’язання.  5 

32 3агальні положення про відшкодування шкоди. Відшкодування 

моральної шкоди. 

5 

33 Поняття, види та зміст договору.  5 

34 Договір купівлі-продажу.  6 

35 Договір дарування Договір ренти. Договір довічного утримання 6 

36 Договір майнового найму (оренди). Договір прокату. 5 

37 Договір підряду.  6 

38 Договір про надання послуг. 6 

39 Договір перевезення. 6 

40 Договір зберігання. 6 

41 Договір страхування 6 

42 Договір позики Договір кредиту. Договір банківського вкладу. 

Договір банківського рахунку 

6 

 Всього: 150 

  



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Види індивідуальних  завдань:  
- написання курсової роботи 

- складання конспекту запропонованої викладачем теми; 

- написання та захист реферату; 

- розв'язання юридичних задач; 

- складання бібліографічного опису запропонованої викладачем теми; 

- складання комп'ютерних презентацій, які містять поглиблений 

теоретичний матеріал; 

- Розробка тестових завдань за темами програми дисципліни 

- Складання проектів договорів 



8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Відповідно до «Положенняя про організацію освітнього процесу в 

Бердянському університеті менеджменту і бізнесу», «Положення про 

моніторинг і контроль якості освіти в БУМіБ», «Положення про систему 

забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) 

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» контроль за якістю 

навчального процесу, у тому числі за якістю викладання дисципліни “Цивільне 

та сімейне право”, здійснюється на кількох рівнях: через поточний, модульний і 

підсумковий контроль. 

Поточний, модульний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок здобувачів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом 

проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування, 

колоквіумів тощо.  

Під час викладання дисципліни “Цивільне та сімейне право” 

використовуються такі методи поточного, модульного контролю: 

1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання 

у вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване; 

2) метод письмового контролю; 

3) метод тестового контролю. 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з 

використанням шести показників контролю: 

К1 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 6); 

К2 – письмовий поточний контроль; 

К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань; 

К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи; 

К5 – опрацювання індивідуальних завдань; 

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах. 
 

Підсумковий контроль - проводиться у вигляді перевірки та оцінювання 

знань здобувачів (щосеместрово) за кредитно-модульною системою, захисту 

курсових робіт, заліків і екзаменів.  

У 6 семестрі передбачено написання здобувачами курсової роботи  

Підсумковим контролем дисципліни “Цивільне та сімейне право” є залік 

та екзамен, який проводиться в усній формі.  



9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ -ЗАЛІК 

Вид контролю 

Модуль 1 Модуль 2 

Макс

имальна сума 
балів за 

поточний 

контроль = 
середній бал 

Максимал

ьна сума балів за 
модульну 

контрольну роботу 

Максим

альна сума балів за 
поточний контроль 

= середній бал 

Максимал

ьна сума балів за 
модульну 

контрольну роботу 

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, 

виступи на менше 2-3 за семестр, залежно 

від дисципліни) 

5  5  

2)Письмовий поточний контроль (експрес-

контроль,  диктант, письмова відповідь на 

завдання) 

5  5  

3)Опрацювання обов’язкових практичних 

завдань (самостійне розв’язання юридичних  

задач, проблемних ситуацій, складання 

процесуальних документів, письмове 

юридичне консультування) 

5  5  

4)Опрацювання завдань до самостійної 

роботи (опрацювання теоретичного 

матеріалу складання конспекту, 

розв’язування задач, тестів.) 

5  5  

5)Опрацювання індивідуальних 

завдань (написання та презентація рефератів; 

самостійна розробка позовних заяв, скарг. 

Листів – звернень, претензій, кросвордів, 

тестових завдань, задач, проблемних 

ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не 

менше 5, з використанням сучасної наукової 

та навчальної літератури вітчизняних та 

зарубіжних авторів) складання міні 

лексиконів, списку літератури по заданій 

темі тощо. 

5  5  

6)Бали бонуси за участь у конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, у науковій роботі, а 

також за систематичність , сумлінність, 

дисциплінованість  тощо 

5  5  

Всього балів за поточний контроль 30  30  

Модульна контрольна робота 

(ПМК) 
 20  20 

Всього балів за модуль 50 50 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100 

 

 



 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН 

Вид контролю 

Модуль 1 Модуль 2 

Максимальна 

сума балів за 

поточний 

контроль = 

середній бал 

 Максимальн

а сума балів 

за поточний 

контроль = 

середній бал 

 

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, виступи на 

менше 3 за семестр) 
5  5  

2) Обов’язковий письмовий поточний контроль 

(модульні контрольні роботи після кожного 

модуля; комплексна контрольна робота в кінці 

курсу, перед іспитом), а також додаткові види 

:експрес-контроль,  диктант, письмова відповідь 

на завдання на будь –якому занятті за планом 

викладача 

5  5  

3)Опрацювання обов’язкових практичних 

завдань ( розв’язання юридичних  задач, 

проблемних ситуацій, складання процесуальних 

документів, письмове юридичне консультування) 

5  5  

4)Опрацювання завдань до самостійної роботи 

(конспект, складання тестів, міні лексиконів, 

списку літератури по заданій темі, розв’язування 

задач) 

5  5  

5)Опрацювання індивідуальних завдань 

(написання та презентація рефератів; самостійна 

розробка позовних заяв, скарг. Листів – звернень, 

претензій, кросвордів, тестових завдань, задач, 

проблемних ситуацій; порівняльний аналіз 

визначень  

5  5  

6)бали бонуси за участь у конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, та інші заохочення 

викладачів.  

5  5  

Всього балів за модуль 30  30  

Всього балів за поточний контроль 60 

Підсумковий контроль 

 Екзамен : 

4 теоретичних питання 

Максимальна сума 

балів  

40  

Мінімальна сума 

балів 20 

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 40 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

75–81 С 

64–74 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 



10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Цивільне та сімейне 

право” 

2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “Цивільне 

та сімейне право”. 

3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни 

“Цивільне та сімейне право”. 

4. Конспекти лекцій з дисципліни “Цивільне та сімейне право”. 

5. Пакет завдань для контрольної роботи для заочного відділення з 

дисципліни “Цивільне та сімейне право”. 

6. Екзаменаційні білети (усний) 

7. Тематика курсових робіт. 



11. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З 

ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО” 

Залік 

1. Поняття цивільного права як галузі права.  

2. Предмет та метод цивільного права. 

3. Головні функції та принципи цивільного права.  

4. Система цивільного законодавства.  

5. Учасники цивільних відносин.  

6. Акти цивільного законодавства.  

7. Дія актів цивільного законодавства у часі і просторі.  

8. Аналогія закону, аналогія права. 

9. Поняття й ознаки цивільних правовідносин та їх особливості. 

10. Елементи цивільно-правових відносин.  

11. Здійснення цивільних прав.  

12. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність фізичної особи.  

13.  Місце проживання фізичної особи.  

14.  Цивільна дієздатність фізичної особи.  

15. Надання повної цивільної дієздатності.  

16. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.  

17. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 

18. Визнання фізичної особи недієздатною. 

19. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.  

20. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.  

21. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. 

22. Оголошення фізичної особи померлою.  

23. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою  

24. Правові наслідки появи фізичної особи, яка булла оголошена померлою.  

25. Акти цивільного стану. 

26. Орган опіки та піклування.  

27. Поняття юридичної особи.  

28. Види юридичних осіб.  

29. Створення юридичної особи. 

30. Припинення юридичної особи.  

31. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи порядок припинення 

юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення.  

32. Ліквідація юридичної особи.  

33. Поняття й види правочинів.  

34. Поняття та підстави представництва.  

35. Представництво за законом.  

36. Комерційне представництво.  

37. Представництво за довіреністю.  

38. Поняття строку та терміну.  

39. Поняття позовної давності.  

40. Загальна позовна давність.  

41. Спеціальна позовна давність.  

42. Зупинення перебігу позовної давності.  

43. Переривання перебігу позовної давності.  

44. Право на захист цивільних прав та інтересів .  

45. Поняття та зміст права власності. 

46. Здійснення права власності. 

47. Поняття, зміст спільної сумісної власності.  

48. Право інтелектуальної власності (загальна характеристика). 



49. Суб’єкти авторського права. Співавторство. 

50. Об’єкти авторського права. 

51. Особисті немайнові права автора. 

52. Майнові права автора. 

53. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав. 

54. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. 

55. Винахід, як об’єкт права інтелектуальної власності. Умови патентоспроможності 

винаходу. 

56. Корисна модель як об’єкт права інтелектуальної власності. Умови 

патентоспроможності корисної моделі. 

57. Особисті немайнові та майнові права авторів винаходів та корисних моделей. 

58. Право інтелектуальної власності на промислові зразки. 

59. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуальної власності. 

60. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

61. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

62. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

63. Основні риси історичного розвитку спадкового права.  

64. Поняття спадкування.  

65. Види спадкування.  

66. Склад спадщини.  

67. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини.  

68. Відкриття спадщини.  

69. Спадкоємці.  

70. Право на спадкування.  

71. Усунення від права на спадкування.  

72. Поняття заповіту.  

73. Право на заповіт.  

74. Право заповідача на призначення спадкоємців.  

75. Заповіт подружжя.  

76. Недійсність заповіту.  

77. Черговість спадкування за законом.  

78. Поняття спадкового договору.  

79. Сторони у спадковому договорі. Форма спадкового договору.  

80. Обов'язки набувача у спадковому договорі. 

81. Особливості спадкового договору з участю подружжя.  

82. Забезпечення виконання спадкового договору.  

83. Розірвання спадкового договору. 

84. Які види відносин  регулює сімейне право України?  

85. Сімейне право є самостійною галуззю права? 

86. Що входить в предмет сімейного права? 

87. Які існують методи регулювання сімейних відносин? 

88. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України. 

89. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін. Застосування 

аналогії закону та аналогії права. 

90. Основні чинники, які обумовлюють сутність методу сімейного права? 

91. Основними засадами (принципами) сучасного сімейного права є? 

92. Сімейне законодавство включає в себе? 

93. Юридичний (правовий) звичай. 

94. Здійснення сімейних прав. 

95. Сім’я,родинність,свояцтво,поняття та юридичне значення 

96. Зміст сімейних правовідносин. 

97. Виконання сімейних обов’язків. 



98. Захист сімейних прав та інтересів. 

99. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин. 

100. Способи захисту сімейних прав. 

101. Суб’єктивне сімейне право та суб’єктивний сімейний обов’язок. 

102. Обставини, наявність яких необхідна для того, щоб шлюб мав юридичну силу? 

103. Шлюбний вік встановлюється? 

104. У чому полягає добровільність шлюбу? 

105. Одношлюбність. 

106. Особи,які не можуть перебувати у шлюбі між собою. 

107. Значення державної реєстрації шлюбу. 

108. Правові наслідки шлюбу. 

109. Підстави недійсності шлюбу. 

110. Правові наслідки недійсності шлюбу. 

111. Шлюб,який визнається недійсним за рішенням суду. 

112. Припинення шлюбу. 

113. Право на материнство, батьківство. 

114. Обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю. 

115. Майно,що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. 

116. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності. 

Екзамен 
1. Поняття, загальна характеристика та функції зобов’язального права.  

2. Зобов’язання (поняття, зміст, підстави виникнення) Види зобов’язань.  

3. Альтернативні та факультативні зобов’язання. 

4. Регресні зобов’язання (поняття, підстави виникнення, виконання, припинення). 

5. Зобов’язання за участю третьої особи. 

6.  Заміна кредитора та боржника в зобов’язанні: підстави та порядок. 

7. Поняття і основні засади (принципи) виконання зобов’язань. Принцип належного 

виконання зобов’язань. 

8. Способи виконання зобов’язань. 

9. Місце і строки виконання зобов’язань. 

10. Забезпечення виконання зобов’язання: поняття; загальні умови та види. 

11. Неустойка. Поняття, види, підстави виникнення та функції. 

12. Порука: Права та обов’язки поручителя. Припинення поруки. 

13. Гарантія: поняття, суб’єкти, права та обов’язки гаранта. 

14. Завдаток: поняття, функції. Співвідношення завдатку з авансом. 

15. Застава: поняття, види і підстави виникнення застави. 

16. Договір застави: сторони, форма та зміст.  

17. Іпотека. Форма договору про іпотеку.  

18. Застава рухомих речей (заклад). 

19. Притримання: поняття та підстави виникнення. 

20. Поняття і підстави припинення зобов’язань. 

21. Недоговірні зобов’язання. Загальна характеристика. 

22. Зобов’язання, що виникають із односторонніх правочинів: поняття, різновиди. 

23. Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди. Поняття та види. 

24. Зобов’язання, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої 

особи без її доручення. 

25. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної 

особи, майна фізичної або юридичної особи. 

26. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну юридичної особи. 

27. Загальна характеристика зобов’язань з відшкодування шкоди. 

28. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду. 



29. Поняття моральної шкоди. Відшкодування моральної шкоди. 

30. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім 

працівником чи іншою особою. 

31. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу 

місцевого самоврядування або посадовою чи службовою особою цих органів при 

здійсненні ними своїх повноважень. 

32. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. 

33. Відшкодування шкоди, завданої злочином. 

34. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття. 

35. Відшкодування шкоди, завданої спільними діями двох або більше осіб. 

36.  Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 

37.  Права особи, що відшкодувала шкоду, заподіяну іншою особою. 

38. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю потерпілого. 

39. Порядок та способи відшкодування шкоди. Зменшення (збільшення) розміру 

відшкодування шкоди. 

40. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): 

підстави, суб’єкти, строки. 

41. Поняття, загальна характеристика і значення цивільно-правового договору. 

42. Свобода договору. Межі реалізації принципу свободи договору. 

43. Класифікація цивільно-правових договорів: критерії, підстави та значення 

класифікації у цивільному праві. 

44. Публічний договір, договір приєднання, попередній договір. 

45. Договір на користь третьої особи. 

46. Тлумачення умов договору. 

47. Стадії укладення цивільно-правового договору. Вирішення переддоговірних спорів. 

48. Зміна або розірвання договору, правові наслідки. 

49. Поняття договору купівлі-продажу.  

50. Види договорів купівлі-продажу. 

51. Елементи договірного зобов’язання купівлі-продажу.  

52. Форма договору купівлі-продажу. 

53. Права та обов’язки продавця. 

54. Права та обов’язки покупця. 

55. Правові наслідки порушення договору купівлі-продажу. 

56. Право покупця, який придбав товар неналежної якості. 

57. Права та обов’язки покупця та продавця за договором міни. 

58. Відповідальність за порушення зобов’язання з договору міни. 

59. Поняття договору поставки та його видова характеристика. 

60. Сторони та суб’єкти поставки. 

61. Предмет поставки. 

62. Форма договору поставки. 

63. Права та обов’язки постачальника.  

64. Права та обов’язки покупця. 

65. Наслідки порушення договору поставки.  

66. Поняття договору дарування та його видова характеристика. 

67. Сторони договору дарування. 

68. Предмет договору дарування. 

69. Форма договору дарування. 

70. Права та обов’язки сторін у договорі дарування 

71. Поняття договору ренти та його видова характеристика. 



72. Поняття та особливості ренти. 

73. Елементи договірного зобов’язання ренти. 

74. Права та обов’язки одержувача ренти. 

75. Права та обов’язки платника ренти. 

76. Ризик випадкового знищення  чи пошкодження майна в договорі ренти. 

77. Поняття договору довічного утримання та його видова характеристика. 

78. Елементи договірного зобов’язання  довічного утримання. 

79. Права та обов’язки відчужувача. 

80. Права та обов’язки набувача. 

81. Види договорів найму.  

82. Елементи договірного зобов’язання найму. 

83. Строки в договорі найму. 

84. Права та обов’язки наймача 

85. Права та обов’язки наймодавця. 

86. Порядок укладення договору піднайму. 

87. Права та обов’язки підрядника. 

88. Права та обов’язки замовника. 

89. Якість роботи в договорі підряду. 

90. Поняття та види  договорів  з надання послуг 

91. Загальні положення про договір з надання послуг 

92. Поняття та основні елементи договору доручення 

93. Права та обов’язки  повіреного та довірителя 

94. Припинення договору доручення та його юридичні наслідки 

95. Поняття та елементи договору комісії 

96. Права та обов’язки комітента і комісіонера 

97. Агентський договір  

98. Поняття та види транспортних договорів   

99. Загальні положення про договір перевезення 

100. Договір перевезення вантажу 

101. Договір перевезення пасажира 



12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові акти 

Міжнародні 
- Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Текст] : Верховна Рада 

України. Законодавство України. Документи видавника (Верховна рада, 1989 р.). Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

- Конвенція про права дитини [Текст]: від 20.11.89, ратифікована Постановою 

Верховної Ради України № 782–12 від 27.02.91 [Електронний ресурс] : Верховна Рада 

України. Законодавство України. Документи видавника (Верховна рада, 1989 р.). Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021#Find 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и 

уголовным делам [Текст] : от 22 января 1993 года. [ Електронний ресурс ] : Верховна Рада 

України. Законодавство України. Документи видавника (Верховна рада, 1989 р.). Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_619 

- Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах (між країнами СНД), у міжнародних договорах України про надання 

правової допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах [Текст]: від 22.01.1993 р., 

ратифіковано із застереженнями Законом  України від 10.11.94 р., № 240/94-ВР[ Електронний 

ресурс ]: Верховна Рада України. Законодавство України. Документи видавника. Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/997_009/page 

 

Кодекси  
 Кодекс законів про працю України [ Текст ] : Закон України від 10.12.1971 р., № 

322-VIII // ВВР. 1971. додаток до № 50. ст. 375. 

Житловий кодекс [ Текст ] : Закон Української РСР від 30 червня 1983 р., № 5464-X // 

Відомості Верховної Ради. 1983. Додаток до № 28. ст.573. 

 Кримінальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від 5 квітня 2001 року, № 

2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001.№ 25-26. ст.131. 

 Кодекс адміністративного судочинства України [ Текст ] : Закон України від 6 

липня 2005 року, № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. 

ст.446. 

 Сімейний кодекс України [ Текст ] : Закон України від 10 січня 2002 року № 2947-

III // ВВР. 2002. № 21-22. ст.135. 

 Цивільний кодекс України [ Текст ] : Закон України від 16 січня 2003 року, № 435-

IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. ст.356. 

 Цивільно-процесуальний Кодекс України [ Текст ] : Закон України від 18 березня 2004 

року, № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. ст.492. 

 Кримінально-процесуальний кодекс України [ Текст ] : Закон України від 13 квітня 

2012 року, № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012. –  № 90-91. 

 

Закони 

- Конституція України [ Текст ] : від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР. 96. 

- Про державну допомогу сім'ям з дітьми [ Текст ] : Закон України від 21 листопада 

1992 року, № 2811-XII // ВВР. 1993. № 5.  ст.21. 

- Про нотаріат [ Текст ] : Закон України від 2 вересня 1993 року, № 3425-XII // ВВР. 

1993. № 39. ст. 383. 

- Про виконавче провадження [ Текст ] : Закон України від 21 квітня 1999 року, № 606-

XIV // ВВР. 1999. № 24. ст. 207.  

- Закон про прожитковий мінімум [ Текст ] : Закон України від 15 липня 1999 р., № 

966-XIV // ВВР. 1999. № 38. ст.348.  

- Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 року, № 2402-III // ВВР. 

2001. № 30.ст.142. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021#Find
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_619


- Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні [ Текст ] : 

Закон України від 11 грудня 2003 року, № 1382-IV // ВВР. 2004. № 15. ст.232. 

- Про попередження насильства в сім’ї [ Текст ]:  Закон України від 15 листопада 2001 

р., № 2789-III   // ВВР. 2001. № 10. ст 70. 

- Про міжнародне приватне право [ Текст ] : Закон України від 23 червня 2005 р., № 

2709-IV // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. ст. 422. 

- Про державну реєстрацію актів цивільного стану [ Текст ]: Закон України від 1 липня 

2010 р., № 2398-VI // ВВР. 2010. № 38. ст. 509. 

- Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [ Текст ] : Закон України від 

22 вересня 2011 р., № 3773-VI // Відомості Верховної Ради. 2005. №32. Ст.422. 

 

Підзаконні нормативно-правові акти 
 Про Консульський статут України : Указ Президента України від 2 квітня 1994 р., 

№ 127/94 [ Електронний ресурс ] : Верховна Рада України. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127/94 

 Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на 

одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : Постанова КМУ від 26 лютого 1993 р., № 146 [ 

Електронний ресурс ] : Верховна Рада України Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/146-93-%D0%BF 

 Декларація про загальні принципи державної політики України стосовно сім’ї і 

жінок: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1999 р. № 475–ХІV // ВВРУ. 1999. № 

17. ст. 129. 

 Правила опіки та піклування : Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та 

молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26.05.99р., № 34/166/131/88 // Офіційний вісник 

України. 1999 р № 26. стор. 115. 

 Про Концепцію державної сімейної політики: Постановою Верховної Ради України 

від 17 вересня 1999 р. № 1063–ХІV // ВВР. 1999. № 46-47. ст. 404. 

 Порядок здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву 

про реєстрацію шлюбу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 

року// Офіційний вісник України. 2002. № 47. 

 Положення про прийомну сім'ю : Постанова КМУ від 26 квітня 2002 р., № 565 // 

Офіційний вісник України. 2002. № 18. стор. 19. стаття 926. 

 Положення про дитячий будинок сімейного типу : Постанова КМУ від 26 квітня 

2002 р., № 564 // Офіційний вісник України. 2002. № 18.стор. 12.стаття 925. 

 Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні : Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2003 р., № 140/5 // Офіційний вісник України. 2003 р. № 48. стор. 167. 

стаття 2538.  

 Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, 

іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про 

підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення: Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013 р., № 

1095/1239 // Офіційний вісник України. 2014. № 9. стор. 305. стаття 290.  

 Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме : Постанова КМУ від 22 лютого 2006 р., № 189 // Офіційний вісник 

України. 2006. № 8. стаття 446.  

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи 

: Постанова КМУ від 11 липня 2007 р., № 915 // Офіційний вісник України. 2007 р. № 

52.стор. 95.стаття 2115. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/146-93-п


 Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із 

захистом прав дитини : Постанова КМУ від 24 вересня 2008 р.,№ 866 // Офіційний вісник 

України. 2008 р. № 76. стор. 47. стаття 2561. 

Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей : Постанова КМУ від 8 жовтня 2008 р., № 905 // Офіційний вісник 

України. 2008. № 79.стор. 126. стаття 2660. 

 Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання : Наказ Міністерства юстиції України від 12.01.2011 р., № 96/5 // Офіційний 

вісник України. 2011 р. № 4. том 2. стор. 939. стаття 238.  

 Інструкція з організації примусового виконання рішень : Наказ Міністерства 

юстиції України від 02.04.2012 р., № 512/5 // Офіційний вісник України. 2012. № 27. стор. 23.  

стаття 1018.  

 Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в 

Україні : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 р., № 787 // Офіційний 

вісник України. 2013. № 82.стор. 446.стаття 3064. 

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України 

 Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді 

справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів : Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 15.05.2006 р., № 3 [Електронний ресурс] : Верховний Суд України. Режим 

доступу: http://www.scourt.gov.ua 

 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про 

усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав : Постанова Пленуму 

Верховного суду України від 30.03.2007 р, № 3 // Вісник Верховного Суду України. 2007. № 5. 

стор. 7.  

 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на 

шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р., № 11 // Вісник 

Верховного суду України. 2008. № 1.стор. 5.  

Основна навчально- методична література 
Дзера О. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник. 2 – те вид. 

перероб. І допов. К.: Юрінком Інтер, 2010. 1176 с. 

Дзера О. В. Цивільне право України. Загальна частина: підручник. 2 – те вид. перероб. 

І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. 976 с. 

Дзера О. В. Договірне право України. Загальна частина: Навч. посіб. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 896 с. 

Дзера О. В. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посіб. К.:Юрінком 

Інтер, 2009. 1020 с.  

Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. 

Підручник. К.: Атіка, 2005. 560 с. 

Харитонов Е. А. Гражданское право Украины: Учебник. Харьков: ООО «Одиссей», 

2004. 960 с.  

Харітонов Є. О. Цивільне право України. К.: ”Істина”, 2003. С.3-11, 44 – 61. 

Харитонов Є. О. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник. 

Харків: ТОВ «Одісей», 2003. С.5 – 42. 

Шевченко Я. М. Цивільне право України. К.: Концерн «Видавничій Дім» „Ін — Юре”, 

2003. т-1. С. 7 – 18, 50-57. 

Шишка Р. Б. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6 – ти томах. Т. 1. Книга 2.: 

Навчальний посібник / Р. Б. Шишка, В. А. Кройтор. Харків: Еспада, 2004. 392 с., 2006. 356 с. 

 

http://www.scourt.gov.ua/


Допоміжна 
Бірюков І. А. Цивільне право України: Навчальний посібник: 2–ге видання, зі змінами. 

К.: Істина, 2004. 224 с. 

Доліненко Л. О. Цивільне право України: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 356 

с.  

Мазур О. С. Цивільне право України: Навч. пос. для дистанц. навчання. К.: Ун-т  

"Україна", 2005. 287 с. 

Силенко Л. М. Цивільне право України: Ч. 1. Навчальний посібник. К.: Алетра, 2004. 

328 с. 

Антошкіна В.К. Договірне регулювання відносин подружжя. Донецьк: ТОВ « Юго - 

Восток, Лтд», 2007. 176 с.  

Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання підприємницької діяльності 

в Україні (на прикладі Приазовського регіону Запорізької області) : монографія / [Ю.М. 

Фролов, В.К. Антошкіна, Н.В. Васильченко та ін.]; [за. заг. ред. В.К. Антошкіної, Ю.М. 

Фролова]. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 428 с. 

Особливості правового розвитку інституту власності в Україні та Приазовському 

регіоні: теоретико-філософський та історичний аспекти : моногр. Бердянськ : Видавець 

Ткачук О.В., 2015. 312 с. 



15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Назва ресурсу або організації 
Мова 

ресурсу 
Електронна адреса 

Веб-сайти наукових установ 

Міжнародна асоціація юридичних наук 

(МАЮН)/ International Association of 

Legal Science 

Англ., фр. http://aisj-ials.org 

Законодавство України  Укр. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main 

Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 

Укр., рос., 

англ. 
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 

Правові системи країн світу: 

дослідниціка группа  JuriGlobe  

(Університет Оттави) 

Рос., англ., 

фр., ісп., 

кит., араб. 

http://www.juriglobe.ca 

Офіційний сайт наукової діяльності 

Національної академії ім. Я. Мудрого 
Укр. http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio 

Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського 

Укр., рос., 

англ. 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

Харківська державна наукова бібліотека Укр. http://korolenko.kharkov.com/ 

Національна парламентська бібліотека 

України 

Укр., рос., 

англ. 
http://www.nplu.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Укр., рос., 

англ. 
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека Національного 

університету «Одеська юридична 

академія» 

Рос. 

http://onua.edu.ua/index.php?option=co

m_content&view=article&id=182&Itemi

d=32&lang=ru 

Верховна Рада України  http://www.rada.kiev.ua/ 

Верховний Суд України  www.scourt.gov.ua 

Міністерство юстиції України  https://minjust.gov.ua/ua 

https://minjust.gov.ua/ua


 


