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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА» 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за освітньо-науковою 

програмою «Право» спеціальності 081 Право галузі знань 08 «Право» 

 

Змістовий модуль І. Науково-методологічні підходи щодо поняття, 

кваліфікаційних ознак та систематизації суб’єктів цивільного права. 

Тема № 1. Теоретико-правові підходи до розуміння суб’єктів права. Суб’єкти 

права та суб’єкти правовідносин. 

Поняття суб’єкта права: основні кваліфікаційні характеристики. Підходи щодо 

розуміння поняття суб’єкта правовідносин. Відмінність між поняттями суб’єкта права та 

суб’єкта правовідносин. Теоретико-правові підходи щодо розмежування означених 

понять.  

 

Тема № 2. Суб’єкти цивільних відносин: поняття, кваліфікаційні ознаки, 

класифікація. 

Кваліфікаційні ознаки суб’єкта цивільних правовідносин. Загальна характеристика 

фізичних осіб як суб’єктів цивільних правовідносин. Загальна характеристика юридичних 

осіб як суб’єктів цивільних правовідносин. Загальна характеристика публічно-правових 

утворень як суб’єктів цивільних правовідносин. 

 

Змістовий модуль ІІ. Правосуб’єктність окремих видів суб’єктів цивільного 

права. 

Тема № 3. Поняття, кваліфікаційні ознаки та складові правосуб’єктності: 

доктринальні підходи. 

Поняття правосуб’єктності в теорії держави і права та в цивільному праві. Складові 

елементи правосуб’єктності : легальні та доктринальні підходи. Правоздатність як 

елемент правосуб’єктності. Дієздатність як елемент правосуб’єктності. Деліктоздатність 

як елемент правосуб’єктності.  

 

Тема № 4. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин: проблеми 

теорії та практики. 



Історико-правовий розвиток поняття фізичної особи. Поняття правосуб’єктності 

фізичної особи як цивільно-правової категорії. Поняття цивільної правоздатності фізичної 

особи. Теорія динамічної та обмеженої правоздатності фізичної особи у цивілістичній 

доктрині. Поняття цивільної дієздатності та його розвиток у цивільно-правовій доктрині. 

Емансипація у цивільному праві. Дефекти дієздатності у цивільному праві. 

Деліктоздатність фізичних осіб.  

 

Тема № 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин: проблеми 

теорії та практики. 

Історико-правовий розвиток поняття юридичної особи. Поняття правосуб’єктності 

юридичної особи як цивільно-правової категорії. Поняття цивільної правоздатності 

юридичної особи: загальна, виключна та спеціальна правоздатність. Поняття цивільної 

дієздатності юридичної особи та його розвиток у цивільно-правовій доктрині. 

Деліктоздатність юридичних осіб. 

 

Тема № 6. Публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин: 

доктринальні та прикладні аспекти. 

Історико-правовий розвиток поняття публічно-правового утворення як суб’єкта 

цивільних правовідносин. Поняття правосуб’єктності публічно-правового утворення як 

цивільно-правової категорії. Поняття цивільної правоздатності публічно-правового 

утворення. Поняття цивільної дієздатності публічно-правового утворення та його 

розвиток у цивільно-правовій доктрині. Деліктоздатність публічно-правового утворення. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Форми реалізації правосуб’єктності у цивільному праві. 

Тема № 7. Реалізація правосуб’єктності суб’єктами цивільного права. 

Поняття та види правових форм реалізації цивільної правосуб’єктності. 

Особливості реалізація цивільної правосуб’єктності фізичними особами. Особливості 

реалізація цивільної правосуб’єктності юридичними особами. Особливості реалізація 

цивільної правосуб’єктності публічно-правовими утвореннями. 

Тема № 8. Договірна форма реалізації правосуб’єктності суб’єктами 

цивільного права. 

Сутність договору як універсальної правової форми реалізації правосуб’єктності 

учасників цивільних відносин. Договороздатність фізичної особи. Договороздатність 

юридичної особи. Договороздатність публічно-правових утворень. Договір як акт 

індивідуального правотворення. Непоіменовані договори в цивільному праві України.  



 

Тема №9. Корпоративна форма реалізації правосуб’єктності суб’єктами 

цивільного права. 

Особливості створення юридичних осіб фізичними особами. Юридичні особи як 

засновники юридичних осіб. Публічно-правові утворення як засновники юридичних осіб. 

Легальний порядок створення юридичних осіб відмінності у поняттях засновник та 

учасник юридичної особи. Система юридичних осіб за законодавством України. 

 

проф. кафедри цивільного права                                Алла ЗЕЛІСКО 

  


