
Затверджено на засіданні кафедри цивільного права 

(протокол № 1 від 30 серпня  2022 р.) 

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

 «Цивільне право» для здобувачів 2-го курсу денної форм навчання 

спеціальності 081 Право (ОП «Міжнародне та європейське право») 
 

Змістовий модуль 1 «Загальні теоретико-методологічні положення цивільного 

права в континентальній та англо-американській правових системах». 

 

Тема 1.Вступ до цивільного права. Цивільне право як приватне право в 

континентальній та англо-американській правових системах. 

Приватне і публічне право в континентальній правовій системі. Приватне і публічне 

право в англо-американській правовій системі. Система українського приватного права. 

Приватне право в закордонних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних 

правових системах. 

Тема 2.Цивільне право як правова галузь. 

Цивільне право в системі правових галузей в Україні та інших європейських державах. 

Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин в Україні. Поняття, види та 

ознаки особистих немайнових та майнових відносин. Метод цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин в європейських державах. Функції цивільного права. 

Принципи цивільного приватного права. Особливості цивільного права в 

англоамериканській правовій системі. 

Тема 3.Цивільне право як цивілістична наука. 

Наука цивільного права як одна з галузей права в Європі. Поняття і предмет 

цивілістичної європейської науки. Наукові методи дослідження цивільно-правових явищ. 

Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями правознавства й інших наук. Основні 

тренди приватноправових досліджень Великобританії, США, Канади. 

Поняття і система цивільного права як навчальної дисципліни. Основні розділи курсу 

цивільного права. Завдання курсу цивільного права. 

Тема 4. Джерела цивільного права в Україні, Франції, Німеччині та 

Великобританії, Канаді, США. 

Поняття та система джерел цивільного права в континентальній правовій системі. 

Поняття і структура цивільного законодавства України, Німеччини та Франції. 

Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Роль і місце Конституції в 

структурі   цивільного законодавства України, Німеччини та Франції. Німецьке цивільне 

уложення та Цивільний кодекс Наполеона як основні кодифіковані акти цивільного 

законодавства Німеччини та Франції. Цивільний  кодекс України: структура та загальна 

характеристика. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні 

цивільного законодавства в континентальній та англо-американській правових системах. 

Застосування цивільного законодавства за аналогією. Умови, при яких застосовується 

аналогія закону та аналогія права. Дія цивільного законодавства в часі, просторі, та за колом 

осіб. Звичай як джерело цивільного права в країнах континентальної та англо-американської 

правових система. 

 

Змістовий модуль 2 «Цивільні правовідносини. Здійснення цивільних прав та 

виконання обов’язків, їх охорона та захист в Україні та країнах Європейського Союзу». 

 

Тема 5. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. 

Поняття цивільного правовідношення. Елементи і структурні особливості цивільного 

правовідношення. 

Зміст цивільного правовідношення. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. 

Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільного 

правовідношення. 



Поняття і зміст цивільної правосуб'єктності. Склад учасників (суб'єктів) цивільних 

правовідносин. Об'єкти цивільних правовідносин. 

Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні і виключні 

правовідносини. Немайнові цивільні правовідносини. 

 

Тема 6. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків: основи європейської 

доктрини. 

Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права Поняття виконання суб'єктивного 

цивільного обов'язку. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов'язків у 

цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових 

обов'язків. 

Поняття здійснення цивільних прав. Межі суб'єктивного цивільного права і його 

здійснення. Поняття і форми зловживання правом. Відмовлення в захисті права і наслідки 

його застосування. 

Тема 7. Охорона і захист цивільних прав та інтересів в Україні та країнах Європи: 

основні підходи та тенденції . 

Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав. 

Судовий захист цивільних прав. Захист цивільних прав від незаконних актів публічної влади. 

Самозахист цивільних прав. Необхідна оборона і дії в умовах крайньої необхідності як 

способи самозахисту цивільних прав. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних 

прав, їхні основні особливості і види. Цивільно-правові санкції. 

Тема 8. Цивільно-правова відповідальність: європейська доктрина та практика. 

Особливості цивільно-правової відповідальності. Функції цивільно-правової 

відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. 

Підстави й умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад цивільного 

правопорушення. Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності. 

Поняття і зміст шкоди (збитків) у цивільному праві. Матеріальна і моральна шкода. 

Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкідливим результатом, що наступив. 

Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття і форми вини в 

цивільному праві, їхнє значення. Відповідальність, що не залежить від вини 

правопорушника. Поняття випадку і непереборної сили, їх цивільно-правове значення. 

Цивільно-правова відповідальність за дії третіх осіб. 

Розмір цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти цивільно-правової   

відповідальності.    Форми   цивільно-правової    відповідальності. 

 

Змістовий модуль 3 «Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин в Україні та 

окремих державах континентальної та англо-американської правових систем». 

 

Тема 9. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин за законодавством 

України, Польщі, Словаччини та Чехії. 

Поняття цивільної правосуб'єктності. Фізична особа (громадянин) як суб'єкт цивільного 

права. Поняття правоздатності фізичних осіб. Співвідношення цивільної правоздатності і 

суб'єктивних цивільних прав. 

Поняття та види дієздатності фізичних осіб. Обмеження дієздатності фізичної особи: 

підстави, порядок та правові наслідки. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, 

порядок та правові наслідки. 

Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення 

померлою. Опіка та піклування. Місце проживання фізичної особи та його юридичне 

значення. Особливості правового положення фізичних осіб-підприємців. 

 

Тема 10. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин за законодавством 

України, Англії, США. 



Сутність юридичної особи. Розвиток вчення про юридичних осіб у науці цивільного 

права. Поняття й ознаки юридичної особи. Правоздатність і дієздатність юридичної особи. 

Органи юридичної особи. Представництва і філії юридичних осіб. 

Порядок і способи створення юридичних осіб. Припинення діяльності юридичної особи 

шляхом правонаступництва. Порядок ліквідації юридичної особи. Неспроможність 

(банкрутство) юридичних осіб 

Види юридичних осіб, їхня класифікація і її цивільно-правове значення. Комерційні і 

некомерційні організації. Інші види юридичних осіб. Корпорації в праві Англії. Одноособові 

корпорації.  Корпорації та установи США. 

 

Тема 11.Публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин за 

законодавством України, Чехії та Польщі. 

Поняття, зміст і особливості цивільної правосуб'єктності публічно-правових утворень. 

Україна, її суб'єкти і муніципальні утворення як особливі суб'єкти цивільного права Органи 

публічної влади, що реалізують цивільну правосуб'єктність держави й інших публічно-

правових утворень. 

Випадки і порядок участі публічно-правових утворень у речових, зобов'язальних і 

інших цивільних правовідносинах. Особливості майнової відповідальності публічно-

правових утворень. Судовий імунітет держави. 

 

Тема 12.Об’єкти цивільних правовідносин за законодавством України, Чехії та 

Словаччини і Угорщини. 

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні і нематеріальні блага як 

об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) 

обороту. Дії і послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Результати творчої діяльності й 

особисті немайнові блага як нематеріальні об'єкти цивільних правовідносин. 

Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Оборотоздатність речей. Рухомі і нерухомі 

речі. Інші види речей. Майнові комплекси як об'єкти цивільного обороту. Гроші як об'єкти 

цивільних правовідносин. Цивільно-правовий режим наявних і безготівкових грошей. 

Особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей. 

Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Основні ознаки цінних паперів. 

Пред'явницькі, ордерні й іменні цінні папери. Інші класифікації цінних паперів. Особливості 

цивільно-правового режиму фондових (емісійних) цінних паперів. Бездокументарні цінні 

папери. 

 

Змістовий модуль 4 «Правочини, представництво та строки і терміни у 

цивільному праві України, Франції та Німеччини». 

 

Тема 13.Правочини за законодавством України, Франції та Німеччини. 

Поняття і види правочинів.  Договори й односторонні правочини, класифікація. 

Умови дійсності правочинів. Воля і волевиявлення у правочині. Форма правочину, 

наслідки її недотримання. Державна реєстрація деяких видів правочинів і її цивільно-правове 

значення. 

Недійсність правочинів. Підстави недійсності правочинів. Заперечні і нікчемні 

правочини. Недійсність частини правочину. Правові наслідки недійсності правочинів. 

Тема 14.Представництво в Україні та Франції і Німеччині. 

Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків через 

представника Поняття і значення представництва. Повноваження. Види представництва 

Особливості комерційного представництва. Поняття і види доручення. Форма доручення. 

Передоручення. Притінення доручення. Представництво без повноважень і його цивільно-

правові наслідки. 

Тема 15.Строки в цивільному праві України та Франції і Німеччини. 

Поняття і цивільно-правове значення строків та термінів в законодавстві 

континентальної правової системи. Види строків у цивільному праві, їхня класифікація. 



Строки виникнення і здійснення цивільних прав. Припинювальні строки, строки виконання 

цивільно-правових обов'язків. Строки захисту цивільних прав. 

Обчислення строків у цивільному праві. Початок і закінчення спливу строків. 

Поняття і значення позовної давності. Види строків позовної давності, застосування і 

обчислення строків позовної давності. Призупинення і переривання спливу строку позовної 

давності. Відновлення строку позовної давності. Наслідки спливу строку позовної давності. 

Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

 

Змістовий модуль 5 «Особисті немайнові права фізичних осіб за законодавством 

України та окремих держав континентальної та англо-американської правових 

систем». 

 

Тема 16. Поняття, види та захист особистих немайнових прав за законодавством 

України та окремих держав англо-американської правової системи (на прикладі 

Великобританії). 

Поняття та ознаки особистих немайнових  прав. Розвиток концепції особистих 

немайнових прав у цивільному праві. 

Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичних осіб. Підстави 

виникнення особистих немайнових відносин. Здійснення та гарантії забезпечення особистих 

немайнових прав. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України. 

Захист особистих немайнових прав. Здійснення немайнових цивільних прав фізичними 

особами у континентальній правовій системі на прикладі положень Цивільного кодексу 

Франції. 

Тема 17.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування особи за 

законодавством України та Франції. 

Право на життя як невід'ємне право фізичної особи. 

Право на охорону здоров'я та на медичну допомогу: їх забезпечення та реалізація. Зміст 

та забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. Випадки обмеження свободи 

особи. Правове регулювання відносин у сфері донорства крові, її компонентів, органів та 

інших анатомічних матеріалів. Правова характеристика інших особистих немайнових прав, 

що забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім'ю, на опіку або 

піклування, на безпечне для життя та здоров'я довкілля). 

Тема 18.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття особи за 

законодавством України та Німеччини. 

Честь, гідність та ділова репутація як об'єкти правової охорони. Захист права на честь і 

гідність. Право на інформацію. Поняття та види інформації. Особливості правової охорони 

відкритої, конфіденційної та таємної інформації. Правова охорона особистих паперів та 

кореспонденції. 

Розпорядження особистими паперами. Обмеження права на таємницю кореспонденції. 

Інші особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на 

місце проживання, на недоторканість житла, на вибір роду занять, на свободу пересування, 

на свободу об'єднання та на мирні збори). 

 

Змістовий модуль 6 «Право власності та інші речові права в Україні та окремих 

державах континентальної правової системи». 

 

Тема 19.Загальні положення про право власності і речові права за законодавством 

України, Німеччини та Швейцарії. 

Власність і право власності. Правові форми реалізації економічних відносин власності. 

«Форми власності» і право власності. Поняття й ознаки речового права. Види речових прав. 

Речові права в системі цивільних прав. 

Поняття права власності. Право власності як інститут цивільного права. Право 

власності як речове право. Зміст права власності. Правомочності власника в різних правових 

системах. «Довірча власність» і проблема «розщепленої власності». Визначення права 



власності. Речове право за Цивільним уложенням Німеччини (класичний приклад речового 

права в європейських державах). Речове право за Швейцарським цивільним уложенням. 

 

Тема 20. Виникнення та припинення права власності в Україні та Франції, 

Німеччині та Квебеці. 

Набуття права власності. Юридичні підстави (титули) власності. Первісні і похідні 

способи набуття права власності. Цивільно-правовий режим безгосподарних речей. Поняття 

значення набувальної давності. Момент виникнення права власності в набувача майна за 

договором. 

Припинення права власності. Підстави припинення права власності з волі власника. 

Випадки і порядок примусового вилучення майна у власника. Первинні підстави набуття 

права власності за законодавством країн континентальної правової системи (на прикладі 

законодавства Франції та Німеччини). Набувальна давність за Цивільним кодексом Франції 

(Ст. 2228-2259), за Цивільним кодексом Квебека. 

 

Тема 21.Особливості правовідносин в сфері права власності на окремі види майна 

за законодавством України та Швейцарії. 

Особливості права власності на земельні ділянки: право приватної власності на землю; 

право комунальної власності на землю; право державної власності на землю. 

Поняття та ознаки житла як об’єкта права власності. Права та обов’язки власників 

житла. Особливості права власності на тварин. Особливості  набуття права власності 

фізичними особами на окремі види майна. Особливості набуття права власності на окремі 

види майна за Швейцарським цивільним уложенням. 

 

Тема 22. Право спільної власності за законодавством України та Франції і 

Німеччини. 

Поняття права спільної власності. Підстави виникнення права спільної власності. Види 

права спільної власності. 

Поняття і зміст права спільної часткової власності. Юридична природа частки учасника 

відносин спільної часткової власності (співвласника). Особливості здійснення права спільної 

часткової власності. Відчуження частки співвласника переважне право покупки його частки. 

Виділ частки співвласником. Розподіл спільного майна Припинення спільної часткової 

власності. 

Право спільної сумісної власності. Особливості виникнення, здійснення і припинення 

права спільної сумісної власності. Особливості регулювання спільної власності за 

законодавством Франції. Спільна власність в Цивільному уложенні Німеччини. 

 

Тема 23.Обмежені речові права в Україні та країнах континентальної правової 

системи. 

Поняття та види обмежених речових прав. Загальна характеристика володіння чужим 

майном. 

Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Припинення 

сервітутів. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис). Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій). Право 

господарського відання та оперативного управління. 

 

Тема 24.Захист права власності та інших речових прав (Україна, Франція, 

Німеччина). 

Поняття захисту речових прав. Охорона і захист речових прав у цивільному праві. Види 

цивільно-правових способів захисту речових прав. Умови і підстави застосування речово-

правових і зобов'язально-правових способів захисту речових прав. 

Речово-правові позови. Витребування майна власником з чужого незаконного 

володіння (віндикаційний позов). Добросовісне і недобросовісне володіння річчю, його 

цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не зв'язаних з позбавленням 



володіння (негаторний позов). Використання віндикаційного і негаторного позовів для 

захисту обмежених речових прав. Речово-правовий захист володіння. Позов про визнання 

права власності чи іншого речового права. 

 

Змістовий модуль 7 «Право інтелектуальної власності в Україні та окремих 

державах англо-американської правової системи (на прикладі Великобританії, США, 

Канади) 

 

Тема 25. Загальні положення про виключні права в Україні та Великобританії, 

США, Канаді. 

Поняття інтелектуальної діяльності. Цивільно-правовий режим результатів 

інтелектуальної діяльності. Функції цивільного права по охороні і використанню результатів 

інтелектуальної діяльності. Засоби індивідуалізації товарів і їх виробників, особливості їх 

цивільно-правового режиму. 

Інститути цивільного права, що регламентують відносини по охороні і використанню 

результатів інтелектуальної діяльності і прирівняних до них засобів індивідуалізації товарів і 

їх виробників. Міжнародні угоди (конвенції) як джерела цивільно-правового регулювання 

відносин у сфері інтелектуальної діяльності. Система права інтелектуальної власності. 

Авторське та патентне право: спільне і відмінне у цивільно-правовому регулюванні відносин, 

пов'язаних з творчою діяльністю: особливості Великобританії, США і Канади. 

 

Тема 26.Авторське право і суміжні права в Україні та Великобританії 

Поняття авторського права, його основні функції. Джерела авторського права. 

Міжнародно-правова охорона авторських прав. 

Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види 

об'єктів авторського права. Результати, що не є об'єктами авторського права 

Суб'єкти авторського права Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові 

твори. Правонаступники й інші суб'єкти авторського права 

Зміст суб'єктивного авторського права Особисті немайнові права автора Майнові права 

автора Межі авторських прав. Вільне використання результатів творчої діяльності. Термін дії 

авторського права 

Захист авторських прав. Особливості цивільно-правового захисту особистих 

немайнових прав авторів. 

 

Тема 27.Патентне право в Україні, США та Канаді. 

Поняття патентного права. Джерела патентного права в США та Канаді. Міжнародні 

патентно-правові конвенції. Правове регулювання патентних відносин в Україні. 

Поняття й умови патентоспроможності винаходу. Об'єкти винаходу. Поняття й умови 

патентоспроможності корисної моделі. Поняття й умови патентоспроможності промислового 

зразка 

Суб'єкти патентного права. 

Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття і 

значення патенту. Зміст заявки на видачу патенту. Експертиза заявки, її види. Видача 

патенту. Термін дії патенту. Патентування винаходу, корисної моделі, промислового зразка 

за рубежем. 

Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка. 

Право авторства. Виключні права патентовласника Захист прав авторів і патентовласників. 

 

Тема 28.Виключні права на засоби індивідуалізації товарів і їхніх виробників в 

Україні та Великобританії. 

Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг за законодавством Великобританії. Регулювання виключних прав 

на засоби індивідуалізації товарів і їх виробників в Україні. Поняття і зміст фірмового 



найменування. Реєстрація фірмового найменування і її цивільно-правове значення. 

Виключне право юридичної особи на фірмове найменування. 

Поняття і види товарних знаків і знаків обслуговування. Оформлення прав на знаки для 

товарів та послуг. Виключне право на знаки для товарів та послуг. 

Цивільно-правова охорона найменування місця походження товару. 

Цивільно-правова відповідальність за незаконне використання знаків для товарів та 

послуг і найменування місця походження товару. 

 

Змістовий модуль 8 «Спадкове право в Україні, Франції та Німеччині» 

 

Тема 29.Спадкування власності фізичних осіб в Україні, Франції та Німеччині. 

Спадкові правовідносини: суб’єкти, об’єкти та зміст. Час і місце відкриття спадщини. 

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Способи і термін прийняття 

спадщини. Спадкоємна трансмісія. Оформлення спадкових прав. Правові наслідки прийняття 

спадщини. Відповідальність спадкоємця за боргами спадкодавця. Розподіл спадкового майна 

Охорона спадкового майна. Відмова від спадщини, її оформлення і правові наслідки. 

Спадковий договір. 

 

Тема 30.Спадкування за заповітом та за законом в Україні, Франції та Німеччині. 

Поняття та умови дійсності заповіту. Права та обов’язки заповідача. Виконання 

заповіту. Окремі різновиди заповіту. Порядок спадкування за законом. Черговість 

спадкування за законом. Специфіка спадкування окремих категорій осіб. 

 


