
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

Мета: створення підґрунтя для подальшого розширення і поглиблення світогляду 

здобувачів вищої освіти, формування системи необхідних юридичних знань, 

професійних навичок та вміння вирішувати практичні питання, які стосуються 

приватноправового регулювання суспільних відносин. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

 здатність шукати, обробляти та аналізувати джерела цивільного права 

України; 

 здатність використовувати іншомовну літературу у професійній сфері; 

 навички роботи в комп'ютерних мережах (Єдиний державний реєстр 

судових рішень), збір, аналіз та управління інформацією, навички використання 

програмних засобів; 

 володіння навичками ділового спілкування рідною мовою на високому 

професійному рівні; 

 знання та розуміння наукової цивілістичної термінології;  

 здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми матеріального права в 

професійній діяльності; 

 здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та 

критичного аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи 

дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням 

актуальних наукових і практичних джерел;  

 уміння застосовувати набуті знання на практиці,  

 здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти; 

 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності. 

 

Програмні результати навчання 

Знання: 

суспільних відносин, що регулюються цивільним правом; джерел цивільного 

права України, системи цивільного законодавства; видів цивільних правовідносин, 

підстав їх виникнення; порядку здійснення суб’єктивних цивільних прав та 



виконання суб’єктивних цивільних обов’язків; форм та способів захисту цивільних 

прав та охоронюваних законом інтересів; особливостей цивільно-правової 

відповідальності; строків здійснення та захисту цивільних прав; поняття та видів 

правочинів; правові наслідки недійсності правочину; поняття та видів особистих 

немайнових прав фізичної особи; закономірностей розвитку інституту права 

власності та інших речових прав; поняття інтелектуальної власності та права 

інтелектуальної власності; основних інститутів права інтелектуальної власності; 

поняття та видів спадкування; порядку складання та посвідчення заповіту, прийняття 

спадщини та відмови від її прийняття; особливостей інституту виконання заповіту; 

основних інститутів зобов’язального права; підстав виникнення та припинення 

зобов’язань; видів зобов’язань; способів забезпечення виконання зобов’язань; 

порядку та підстав заміни осіб в зобов’язанні; поняття та ознак цивільно-правового 

договору, його видів; змісту договору; порядку укладення договору та підстав зміни 

його умов і розірвання; окремих видів договорів; поняття та видів недоговірних 

зобов’язань; підстав виникнення деліктних зобов’язань; особливостей спеціальних 

деліктів; поняття та змісту кондикційних зобов’язань; практики застосування 

цивільного законодавства та перспективних напрямків його розвитку. 

 

Вміння і навички: 

вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями у сфері цивільного 

права; правильно проводити юридичний аналіз обставин, що склалися у цивільних 

правовідносинах; приймати обґрунтовані рішення та належно їх оформляти; складати 

юридичну та ділову документацію (заяви, позовні заяви, заповіти, проекти 

установчих документів, цивільно-правових договорів тощо); використовувати дані 

науки цивільного права для вирішення професійних завдань; правильно тлумачити та 

застосовувати норми цивільного права в процесі роботи за юридичною 

спеціальністю; аргументувати власний підхід та прийняте за конкретним завданням 

рішення. 


