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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Об’єкти цивільних прав та їх оборотоздатність
Викладач (-і) Олійник Оксана Степанівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного 

права
Контактний телефон 
викладача

Олійник Оксана Степанівна (0342) 596130

E-mail викладача Олійник Оксана Степанівна oksana.oliinyk@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Очний/заочний
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, 120 год.
Посилання на сайт 
дистанційного 
навчання

http://www.d-learn.pu.if.ua

Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку консультацій
викладача, що розміщується на інформаційному стенді та сайті 
кафедри https: https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-
освітнього-процесу/
Консультації щодо індивідуальних науково-дослідних завдань 
можуть відбуватися он-лайн шляхом використання Zoom, або 
листування через Telegram, Viber, e-mail на вибір здобувача 
відповідно до його індивідуальних побажань і в час, завідомо 
узгоджений із здобувачем.
2. Анотація до навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна доктрина та законодавство 
щодо цивільно-правового регулювання в частині об’єктів цивільного обороту, 
включаючи науково-теоретичні розробки, положення національного (внутрішнього) 
законодавства України, міжнародно-правових актів, судову і арбітражну практику 
стосовно об’єктів цивільного обігу та їх оборотоздатності, теоретичні та практичні 
проблеми з даного питання і шляхи їх подолання.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальнотеоретичні положення системи об’єктів цивільно-правових відносин.
2. Особливості правового режиму окремих видів об’єктів цивільного обороту.
Цивільне право України в останні роки зазнало істотних змін у зв’язку із 

розширенням кола об’єктів цивільних прав та особливостями їх оборотоздатності у 
цивільному обігу. Основними чинниками, що цьому сприяли, стали реформування форм 
власності, реформування законодавства та відносин у сфері приватизації, 
дематеріалізація цінних паперів, залучення природних ресурсів до цивільного обороту, 
специфіка створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності. З огляду 
на окремі законодавчі колізії та прогалини існує потреба вдосконалення механізму 
правового регулювання цивільно-правових відносин, об’єктом яких виступають речі, 
обмежені в обороті тощо.

Основними джерелами навчальної дисципліни є Цивільний кодекс України, 
Господарський кодекс України, закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
«Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» та інші нормативно-правові акти.

Освоєння та розуміння логіки правового регулювання об’єктів цивільних прав та 
особливостей їх оборотоздатності потребують подальшого ґрунтовного наукового 
аналізу теоретичних досліджень вчених в галузі цивільного права, системного 
тлумачення законодавчих норм та аналізу правозастосовної практики. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Об’єкти цивільних прав та їх 
оборотоздатність» є формування концептуального наукового підґрунтя для подальшого 
розширення та поглиблення знань щодо об’єктів цивільних прав та особливостей їх 
оборотоздатності, формування та розвиток системи необхідних знань для здійснення 
подальшої дослідницької та викладацької діяльності у сфері приватного права, 
формування у здобувачів освіти правового світогляду, спрямованого на вирішення 
конкретних науково-дослідницьких, організаційних та прикладних завдань у сфері 
приватного права.

Основними цілями вивчення навчальної дисципліни «Об’єкти цивільних прав та їх 
оборотоздатність» є набуття загальних та фахових компетентностей щодо розуміння 
механізмів правового регулювання об’єктів цивільних прав та їх оборотоздатності, 
формування умінь кваліфіковано застосовувати законодавчі приписи, самостійно 
розв’язувати науково-методологічні та прикладні проблеми у сфері цивільного права, 
формулювати і обґрунтовувати наукові гіпотези та пропозиції щодо удосконалення 
чинного законодавства на основі проведеного дослідження та застосовувати 
методологію наукових приватно-правових досліджень у власній юридичній та 
викладацькій практиці.

4. Програмні компетентності та результати навчання
Загальні компетентності:
ЗК3 Здатність до розуміння предметної області відносин, пов’язаних із об’єктами 

цивільних прав та розуміння професійної діяльності за спеціальністю.
ЗК6 Здатність застосування методології та методики дослідницької роботи для 

створення нових системо утворюючих знань у сфері правового регулювання об’єктів 
цивільних прав.

ЗК7 Здатність до поєднання освіти з наукою та практикою шляхом знаходження 
інноваційних складових у науковій та освітянській діяльності.

Фахові компетентності:
СК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 
створюють нові знання у правовій сфері об’єктів цивільних прав та дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 
виданнях з приватного права та суміжних галузей.
СК2 Здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в конкретних 
сферах, пов’язаних із об’єктами цивільних прав, реалізовувати норми матеріального й 
процесуального права в професійній діяльності.
СК6 Здатність демонструвати знання базових засад, сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері приватного права, зокрема, інституту об’єктів 
цивільних прав.
СК8 Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів у сфері цивільного 
права.
СК9 Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, оцінювати 
рівень власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію й 
професійну мобільність, здатність тлумачити та застосовувати норми права, аналізувати 
світоглядно-методологічні підходи до пізнання державно-правових явищ.
Програмні результати навчання:
ПРН2 Постійно вчитися та опановувати професійними знаннями у спеціальній сфері 
об’єктів цивільних прав.
ПРН4 Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 
висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, 
експериментальних досліджень (опитувань, спостережень тощо), наявні літературні 
напрацювання у сфері об’єктів цивільних прав.
ПРН5 Застосовувати наукові знання термінології, основні закономірності юридичного 



мислення та пізнання, формулювати поняття і категорії, класифікувати та 
узагальнювати явища правової дійсності у сфері регулювання об’єктів цивільних прав.
ПРН7 Розуміти загальні принципи та методи правових наук, а також методологію 
наукових досліджень, застосовувати їх у власних наукових дослідженнях в юридичній 
та у викладацькій практиках.
ПРН8 Розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства на основі 
проведеного дослідження.

5. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 22
семінарські заняття / 
практичні / лабораторні

18

самостійна робота 80
Ознаки навчальної дисципліни

Семестр Спеціальність
Курс

(рік навчання)
Нормативний/

вибірковий
3 081 Право 2 вибірковий

Тематика навчальної дисципліни
Тема кількість год.

лекції заняття сам. роб.
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні положення системи об’єктів

цивільно-правових відносин
Тема 1. Поняття, ознаки та система об’єктів цивільно-
правових відносин

2 2 9

Тема 2. Майно як категорія цивільного права 2 2 11
Тема 3. Речі як об’єкти майнових відносин 2 2 11
Тема 4. Нематеріальні блага як об’єкт цивільних прав 2 2 9

Змістовий модуль 2. Особливості правового режиму окремих видів об’єктів 
цивільного обороту

Тема 5. Природні ресурси як об’єкт цивільно-правового 
регулювання

4 2 7

Тема 6. Об’єкти права інтелектуальної власності: 2 2 7
Тема 7. Цінні папери як об’єкт цивільно-правового 
регулювання

2 2 9

Тема 8. Природа корпоративних прав як об’єкта 
цивільних правовідносин

4 2 9

Тема 9. Нетрадиційні (новітні) об’єкти цивільних 
правовідносин

2 2 8

ЗАГ.: 22 18 80
6. Система оцінювання навчальної дисципліни

Загальна 
система 

оцінювання 
навчальної 
дисципліни

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни базується на 
нормативних приписах, викладених в Положенні про організацію 
освітнього процесу та розробку основних документів з організації 
освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», схваленому в новій редакції Вченою радою ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника», протокол № 1 від 28.01.2020 р. – 



https://nmv.pnu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/118/2020/08/polozhennya2020_org_os_proc.pdf

Вимоги до 
письмових 

робіт

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання 
здобувачами трьох письмових індивідуальних науково-дослідних 
завдань: 
1. Науково-дослідне завдання, що полягає в опрацюванні та 
критичному аналізі результатів наукових досліджень на стику 
предметної області навчальної дисципліни та тематики 
дисертаційного дослідження здобувача (тематика завдання 
визначається спільно викладачем та здобувачем). Максимальна 
оцінка –10 балів.
2. Аналіз та узагальнення судової практики з визначеної викладачем 
теми навчальної дисципліни, що охоплює не менше 5 судових 
рішень. Максимальна оцінка – 10 балів.
3. Формування розширеної бібліографії (не менше 20 вітчизняних та 
іноземних джерел) за одною з тем навчальної дисципліни. 
Максимальна оцінка – 5 балів. 
Максимальний бал за письмові семестрові роботи становить 25 балів.
 

Семінарські 
заняття

Система оцінювання семінарських занять передбачає поточні оцінки 
успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 
«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських 
(практичних) занять. Підсумкова оцінка за семінарські (практичні) 
заняття виставляється в кінці семестру за результатами роботи на 
семінарських (практичних) заняттях, самопідготовки і є середнім 
арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за 
семінарські (практичні) заняття та оцінок за відпрацьовані заняття. 
Підсумковий бал за семінарські (практичні) заняття (максимально 25 
балів) – підсумкова оцінка за семінарські (практичні) заняття, 
помножена на коефіцієнт 5, заокруглена до цілого.

Умови допуску 
до 

підсумкового 
контролю

Здобувач освіти вважається допущеним до семестрового контролю з 
навчальної дисципліни (семестрового екзамену), якщо він виконав усі 
види робіт, передбачені силабусом, та набрав за результатами 
семестрового (поточного) контролю не менше 25 балів.

Підсумковий 
контроль

Підсумковий контроль – екзамен – проводиться в усній формі та 
передбачає усне опитування-співбесіду зі здобувачем на предмет 
з’ясування опанування ним предмету навчальної дисципліни, 
системності набутих ним компетентностей. Екзаменаційний білет 
включає 5 питань по 10 балів кожне.
Максимальний бал за екзамен – 50 балів.

7. Політика навчальної дисципліни
Письмові роботи:
Планується виконання студентами обов’язкових декількох видів письмових робіт, 

про які йшлося в попередньому розділі. Усі завдання, передбачені програмою, мають 
бути виконані у визначені керівником терміни, загалом, не пізніше дня проведення 
останнього семінарського заняття. Під час роботи над індивідуальними науково-
дослідними завданнями та проєктами не допустимо порушення академічної 
доброчесності.

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2020/08/polozhennya2020_org_os_proc.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2020/08/polozhennya2020_org_os_proc.pdf


Академічна доброчесність:
Очікується, що здобувачі будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 
запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/.

Відвідування занять:
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що здобувачі 

відвідають лекції і семінарські зайняття з дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти 
відсутній з поважної причини на семінарських заняттях, він/вона презентує виконані 
завдання викладачу під час консультацій. Письмові роботи направляються викладачу на 
електронну пошту.

Більша частина навчального часу спрямована на самостійну роботу здобувача. 
Практичні завдання по навчальній дисципліні обговорюються з аспірантом та 
корегуються для кожного аспіранта окремо у відповідності до тематики його наукового 
дослідження.
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Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 
нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в 
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