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дисципліни

Форма
навчання

Питання особистих немайнових прав довгі часи було дискусійним в цивілістиці.
Це стосувалося як правового регулювання цих прав, так і їх захисту. Одним із
найважливіших досягнень сучасного цивільного законодавства є розширення
предмета його регулювання за рахунок низки відносин, які носять характер
особистих немайнових та віднаходять своє вираження у різноманітніших сферах
людської життєдіяльності. Завдяки науковим розробкам та наполегливості
цивілістів, на сьогоднішній день можна стверджувати, що все-таки цивільне право
не повинно асоціюватися лише з майновими відносинами, що не економічні
цінності виступають першочерговим об’єктом приватно-правового регулювання, а
особисті немайнові.
Курс «Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб» спрямований
на аналіз українського законодавства щодо ефективності захисту особистих
немайнових прав фізичних осіб з урахуванням сучасних викликів.

Мета
навчальної
дисципліни

Мета курсу «Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб» полягає
у проведенні комплексного аналізу особистих немайнових прав фізичної особи,
визначенні їх приватноправового характеру та місця в сучасному цивільному
праві, встановленні основних проблем правового забезпечення захисту
особистих немайнових прав фізичної особи.

Мова
викладання

Українська

Навчальне навантаження
(форма навчання)
Денна форма

Лекції, год. Практичні заняття, год.
14

Самостійна робота,
год.

18

58

Обсяг,
кредити
ЄКТС
3

Результати навчання
Символ
ПРН

Після успішного завершення цього модуля
здобувач вищої освіти буде:

Методи викладання і
навчання

ПРНК02

розуміти та інтерпретувати сучасні тенденції
застосування основ цивільного права

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

ПРНК03

застосовувати знання в практичних ситуаціях
роботи правника і розв’язувати типові задачі і
проблеми, що потребують базових правових
знань.
Обґрунтовувати
шляхи
вирішення
правових проблем, шляхом вибору і застосування
базових методів, в тому числі, застосовуючи
європейський досвід.
захищати права та законні інтереси юридичних та
фізичних
осіб-учасників
відповідних
правовідносин.

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

застосовувати набуті знання та навички у різних
правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові
висновки.

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

ПРНА02

ПРНП03

Лекції, практичні
заняття,
консультації,
самостійна робота

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН
Поточне
оцінювання,
перевірка
самостійної
роботи,
іспит
Поточне
оцінювання,
перевірка
самостійної
роботи,
іспит
Поточне
оцінювання,
перевірка
самостійної
роботи,
іспит
Поточне
оцінювання,
перевірка
самостійної
роботи,
іспит

Зміст навчання
Тема за п/п

Назва теми

Посилання на
ПРН

Тема 1.

Особисті немайнові права фізичних осіб в
цивільному праві: теоретичні основи та
проблеми правового забезпечення та захисту

Тема 2.

Загальна характеристика цивільно-правового
захисту особистих немайнових прав фізичних
осіб

Тема 3.

Окремі способи захисту особистих
немайнових прав фізичних осіб

Тема 4.

Особисті немайнові права фізичних осіб, що
забезпечують природне існування фізичної
особи як об’єкт цивільно-правового захисту
(право на життя, здоров’я, свободу та

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03

Л/ПЗ/СР, год.
(денна форма
навчання)
2/2/4

2/2/4

2/2/4

2/2/4

особисту недоторканність)
Тема 5.

Захист права на життя та здоров’я фізичних
осіб

Тема 6.

Особисті немайнові права фізичних осіб, що
забезпечують соціальне буття фізичної особи
як об’єкт цивільно-правового захисту

Тема 7.

Здійснення та цивільно-правовий захист права
на гідність та ділову репутацію
Індивідуальне науково-дослідне завдання

Контрольні роботи

Список
основної
літератури

ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03
ПРНК02
ПРНК03
ПРНА02
ПРНП03

2/2/6

2/4/4

2/4/4

0/0/28
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Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це
Дотримання
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
вимог
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
академічної
доброчесності провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела
інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання
норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності,
використані методики досліджень і джерела інформації.

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ
«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-prodotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження

Кількість годин

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

32
14
18
0
58
0
28
30
+

Шкала оцінювання
Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

Відмінно

B
C
D
E
Fx
F

82-89
75-81
67-74
60-66
35-59
1-34

Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

