
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО, ЧАСТИНА 2» 

 

Освітня програма Рівень освіти Форма 

навчання 

Курс  Семестр  Кількість 

кредитів 

Освітньо-професійна 

програма підготовки 

здобувачів вищої освіти 

ступеня молодшого 

бакалавра на факультеті 

цивільної та господарської 

юстиції Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» за 

спеціальністю 081 «Право» 

«Цивільна та господарська 

юстиція» 

Початковий 

(короткий 

цикл) рівень 

Денна 2 3,4 6/180 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Токарева Віра Олександрівна 

статус по навчальній дисципліні: лектор 

посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри цивільного права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

кабінет, корпус: Академічна, 9, каб. 41 

контактний телефон: (048) 719-88-11 

контактна електронна адреса: vera_tokareva@ukr.net 

 

Спасова Катерина Іванівна 

статус по навчальній дисципліні: лектор, проведення практичних занять 

посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри цивільного права, 

кандидат юридичних наук 

кабінет, корпус: Академічна, 9, каб. 41 

контактний телефон: (048) 719-88-11  

контактна електронна адреса: Katiaspasova2206@gmail.com 

 

Розумейко Дмитро Олексійович 

статус по навчальній дисципліні: проведення практичних занять 

посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри цивільного права 

кабінет, корпус: Академічна, 9, каб. 41 

контактний телефон: (048) 719-88-11 

контактна електронна адреса: dmitryi.rozumeiko@gmail.com 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальний курс «Цивільне право» спрямований на отримання і поглиблення 

знань студентів з чинного цивільного законодавства. Цивільне право – це галузі 

права з якими зустрічається в житті кожна людина. Охоплюючи величезну 

кількість суспільних відносин у сучасний період українського державобудування 

та вітчизняної законотворчості ці галузі розвиваються швидко і динамічно. Про 

це свідчить не тільки безперервне прийняття нових законодавчих актів з метою 

оптимізації врегулювання цивільних відносин, а і поширена практика 

правозастосування норм цивільного законодавства для регулювання і захисту 

mailto:vera_tokareva@ukr.net
mailto:Katiaspasova2206@gmail.com


цивільних прав. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати знання про сучасний стан та тенденції розвитку правового регулювання 

майнових та особистих немайнових суспільних відносин нормами цивільного 

права. 

 

Мова 

викладання 

українська 

 

Навчальне навантаження 

(форма навчання) 
Лекції, год. Практичні заняття, год. 

Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма навчання 40 50 90 6/180 

 

Результати навчання 

 

Символ 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК02 розуміти та інтерпретувати сучасні тенденції 

застосування основ цивільного права 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

перевірка 

самостійної 

роботи, 

залік, іспит 

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. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

перевірка 

самостійної 

роботи, 

залік, 

іспит 

ПРНА02 захищати права та законні інтереси юридичних та 

фізичних осіб-учасників відповідних 

правовідносин.  

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

перевірка 

самостійної 

роботи, 

залік, 

іспит 

ПРНП03 застосовувати набуті знання та навички у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

перевірка 

самостійної 

роботи, 

залік, іспит 

 

Зміст навчання 

Тема за 

п/п 

Назва теми Посилання на 

ПРН 

Л/ПЗ/СР, год. 

(форма навчання) 

Тема 1. 
Загальні положення про особисті немайнові 

права фізичних осіб 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 2. 

Особисті немайнові права, що забезпечують 

природне існування фізичної особи 

 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

2/4/3 



ПРНП03 

Тема 3. 

Особисті немайнові права, що забезпечують 

соціальне буття фізичної особи 

 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 4. 
Загальна характеристика речових прав. Речові 

права 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 5. Речові права на чуже майно 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/4/3 

Тема 6. Набуття та припинення права власності 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 7. Право довірчої власності 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 8. Право спільної власності 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 9. Право приватної власності фізичних осіб 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 10. Право власності юридичних осіб 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 11. Право державної власності. 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 12. Право комунальної власності 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 13. Захист права власності 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/4/3 

Тема 14. Загальні положення спадкового права 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

Тема 15. Спадкові правовідносини 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

4/2/3 

Тема 16. 
Здійснення прав на спадкування. Оформлення 

спадкових прав 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/4/4 

Тема 17. Спадкування за заповітом  
ПРНК02 

ПРНК03 
2/4/4 



ПРНА02 

ПРНП03 

Тема 18. Спадкування за законом 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/4/4 

Тема 19. Спадковий договір 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/2/3 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП03 

30 

 

Список 

основної 

літератур

и 

1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 

40-44. ст.356 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

2. Цивільне право України : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 388 с. 

3. Kalitenko, O., Anikina, G., Spasova, E., & Shahaka, O. (2021). The restrictions of the 

freedom of information during the Covid-19 pandemic. Cuestiones Políticas, 39(70), 426-

445. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36863 

4. Goncharenko, V., Spasova, E., & Kalitenko, O. (2019). Protection of civil rights and 

legal interests in Ukraine // Amazonia Investiga. 8(22). Р. 135-140. 

5. Цивільне право України. Посібник для аудиторного і самостійного вивчення 

курсу. За ред. проф. Харитонова Є.О., доц. Давидової І.В., доц. Некіт К.Г. Одеса 

«Фенікс», 2016. 570 с. 

6. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт: пошук парадигми : 

монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 800 с. 

7. Цивільне законодавство України (основні категорії, принципи та концепти) : 

монографія / авт. кол.; за заг. ред. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 344 с. 

8. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини : моногр. : [2-ге вид., перероб. і доп.]. / 

Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 456 с. 
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Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

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-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua  

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  90 

 лекційні заняття, год. 40 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36863
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 практичні заняття, год. 50 

 лабораторні заняття, год - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 90 

 контрольні роботи, год. - 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 30 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 60 

Екзамен 4 сем 

Залік 3 сем 


