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№ 

з/п 
Найменування розділів і тем 

К-сть год., вид 

занять 

лекція 
семін. 

заняття 

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права 

1. Цивільне право України як галузь права 2 - 

2. Цивільне право як наука та навчальна дисципліна – - 

3. Джерела цивільного права – – 

4. Цивільне (приватне) право зарубіжних країн - – 

Змістовий модуль 2. Цивільні правовідносини. Здійснення та захист 

цивільних прав 

5. Поняття, види та зміст цивільних правовідносин 2 – 

6. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних 

обов'язків 
– – 

7. Захист цивільних прав та інтересів 2 – 

8. Цивільно-правова відповідальність – 2 

Змістовий модуль 3. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин 

9. Фізичні особи як суб'єкти цивільних 

правовідносин 
2 – 

10. Юридичні особи як суб'єкти цивільних 

правовідносин 
2 – 

11. Участь держави, АРК, територіальних громад у 

цивільних правовідносинах 
– – 

12. Об'єкти цивільних правовідносин – 2 

Змістовий модуль 4. Правочини та строки в цивільному праві 

13. Загальні положення про правочини 2 – 

14. Недійсні правочини – 2 

15. Представництво. Довіреність – – 

16. Строки в цивільному праві. Позовна давність – – 

 Разом за I семестр 12 6 

Змістовий модуль 5. Особисті немайнові права 

17. Особисті немайнові права, що забезпечують 
природне існування фізичної особи 

2 – 

18. Особисті немайнові права, що забезпечують 
соціальне буття фізичної особи 

– 2 

Змістовий модуль 6. Речове право 

19. Загальні положення про право власності 2 – 

20. Набуття права власності – – 



21. Припинення права власності – – 

22. Право спільної власності – 2 

23. Право власності на землю (земельну ділянку) та 
право власності на житло 

– – 

24. Захист права власності та інших речових прав 2 – 

25. Речові права на чуже майно – – 

Змістовий модуль 7. Право інтелектуальної власності 

26. Загальна характеристика права інтелектуальної 
власності 

2 – 

27. Авторське право і суміжні права 2 – 

28. Право інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель та промисловий зразок  

– 2 

29. Правова охорона засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг 

– – 

30. Право інтелектуальної власності на наукові 
відкриття, раціоналізаторські пропозиції, 
селекційні досягнення та інші об’єкти 
інтелектуальної власності 

– – 

Змістовий модуль 8. Спадкове право 

31. Загальні положення про спадкування.  2 – 

32. Спадкування за заповітом – 2 

33. Спадкування за законом. Здійснення права на 
спадкування. 

2 – 

34. Оформлення права на спадщину. Спадковий 
договір 

– – 

 Разом за I семестр 14 8 

 Всього: 26 14 
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