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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процеси формування глобальної системи торгівлі, фінансів і ви-
робництва обумовлюють сьогодні динамічний ріст, інтенсифікацію та 
багатоманітність правових зв’язків суб’єктів економічних відносин. 
Цей фактор власне і визначає місце і роль дисципліни «Проблеми ци-
вільного права». В сучасних умовах будь-який практикуючий юрист не 
може обійтися без ґрунтовних знань вказаного предмету. Разом з тим, 
знання основних проблем цивільного права, визначає кваліфікацію 
юриста як фахівця в галузі.

Курс «Проблеми цивільного права» передбачає поглиблене вив-
чення теоретичних проблем цивільного права та існуючих способів 
подолання колізій та прогалин у праві з огляду на нинішній стан законо-
давства та правозастосовчої практики.

Вивчення дисципліни дасть можливість осмислити найбільш важ-
ливі та проблемні питання в науці цивільного права України, засвоїти 
висновки юридичної науки та правозастосовчої діяльності, опанувати 
додатковий арсенал знань щодо застосування чинного цивільного зако-
нодавства.

Мета навчальної дисципліни – забезпечення професійної під-
готовки юристів, яка б відповідала сучасним кваліфікаційним вимо-
гам, в ході вивчення теоретичних та практичних проблем регулювання 
приватноправових відносин. Вивчення даного курсу спрямоване на 
оволодіння студентами навичок самостійної науково-дослідницької та 
науково-педагогічної роботи, які потребують широкої освіти у зазначе-
ному напрямку; засвоєння твердих теоретичних знань та практичних 
навичок у сфері цивільного права; володіння професійним рівнем знань 
у цивільно-правовій сфері.

Задачі навчальної дисципліни: надання студентам такого об’є-
му інформації, який був би достатнім для дотримання студентами ви-
мог щодо рівня засвоєння курсу; відпрацювання у студентів навичок 
застосування отриманих теоретичних знань в їх практичній діяльності; 
відпрацювання у студентів вміння орієнтуватися в складних питаннях 
цивільного права, самостійно аналізувати різноманітні підходи до їх 
вирішення; засвоєння студентами відмінностей між різними видами 
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приватноправових правовідносин; створення умов для формування у 
студентів цілісних, всебічних та фундаментальних знань дисципліни.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: «Основи 
римського приватного права», «Речове право», «Цивільне право, части-
на 1, 2», «Право інтелектуальної власності».

Предмет навчальної дисципліни – положення відповідно до 
структури курсу, що складається з декількох частин.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування еле-
ментів наступних компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел. 
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 
розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях право-
вої невизначеності. 

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 
принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів пу-
блічного і приватного права.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, 
давати розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 
(принципів) та процедур судочинства в Україні.

 СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інстру-
менти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових 
спорів. 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 
правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 
системного, логічного та функціонального тлумачення норм права,  
а також розуміння особливостей практики їх застосування. 
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СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представниц- 
тва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 
інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з на-
лежною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-право-
вих актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, про-
гнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосу-
вання, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмо-
тивованості.

Очікувані результати навчання. 
РН01. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, 

і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 
РН02. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стан-
дартами. 

РН03. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення ма-
теріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 
бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

РН04. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової 
теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 
складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, ар-
гументувати висновки. 

РН06. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 
опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

РН07. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

РН08. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 
ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для прове-
дення наукових досліджень та практичної діяльності. 

РН09. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 
наданні правничих послуг. 

РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі пра-
вотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного 
права.
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РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 
правових інститутів. 

РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях право-
застосування. 

РН15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 
реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. 

РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів норматив-
но-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прий-
няття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні 
відносини. 

РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Вимоги до знань і умінь: 
 ▪ знати: абстрактні категорії, поняття цивільного права; основ-

ні проблеми цивільного права та способи їх подолання; сут-
ність та специфіку правової природи цивільного права, його 
співвідношення з іншими галузями права; основні принципи 
дії законів, судових рішень і документів в просторі; практику 
українських судів, а також господарську практику з основних 
питань цивільного права;

 ▪ уміти: аналізувати наукові думки та робити власні обґрунто-
вані висновки; володіти основними напрямками чинного зако-
нодавства та правозастосовчої практики щодо основних про-
блем цивільного права; правильно тлумачити та застосовувати 
чинне законодавство; аналізувати фактичні обставини справи 
та на основі цього пропонувати шляхи її вирішення, а також 
володіти навичками кризової аналітики та нестандартного мис-
лення з метою пошуку альтернативних варіантів вирішення 
спорів; розуміти зміст нормативних актів і застосовувати норми 
цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кре-
дити ЄКТС). Форми контролю – поточний контроль, підсумковий кон-
троль: іспит.
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування 
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна фор-
ма навчання

Кількість кредитів –3 08 Право Нормативна

081 Право
Змістових модулів -2 Другий  

(магістерський) рівень
Рік підготовки:

1-й 1-й
Індивідуальне

науково-дослідне
завдання - немає

Семестр

Загальна кількість 
годин - 90

1-й 1-й

Лекції

16 год. 10 год.

Практичні, семінарські

14 год. 2 год.

Лабораторні

год. год.

Самостійна робота

60 год. 78 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю:
іспит
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Денна форма навчання

Назви тем
Кількість годин

Денна форма
Усього у тому числі

л п лаб. інд срс

Змістовний модуль 1. Загальні проблеми цивільного права

Тема 1. Цивільне право як приватне 
право і як галузь національного права: 
загальні положення та проблема 
розмежування

10 2 2 - - 6

Тема 2. Система цивільно-правового 
впливу 10 2 2 - - 6

Тема 3. Проблема сутності юридичної 
особи у цивільному праві 8 2 - - - 6

Тема 4. Загальний аналіз теоретичних 
проблем здійснення та захисту цивільних 
прав

10 2 2 - - 6

Тема 5. Проблема зловживання правом 10 2 2 - - 6
Контрольне тестування за змістовним 
модулем І 6 - - - - 6

Змістовний модуль 2. Окремі проблеми цивільного права

Тема 6. Загальний аналіз теоретичних 
проблем цивільно-правової 
відповідальності

10 2 2 - - 6

Тема 7. Оціночні категорії у цивільному 
праві 10 2 2 - - 6

Тема 8. Аномалії у цивільному праві 10 2 2 - - 6
Контрольне тестування за змістовним 
модулем ІІ 6 - - - - 6

Усього годин 90 16 14 - - 60
ІНДЗ - - - - - -
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Заочна форма навчання

Назви тем

Кількість годин
Заочна форма

Усього
у тому числі

л п лаб. інд срс

Змістовний модуль 1. Загальні проблеми цивільного права

Тема 1. Цивільне право як приватне 
право і як галузь національного права: 
загальні положення та проблема 
розмежування

10 2 2 - - 6

Тема 2. Система цивільно-правового 
впливу 12 2 - - - 10

Тема 3. Проблема сутності юридичної 
особи у цивільному праві 12 2 - - - 10

Тема 4. Загальний аналіз теоретичних 
проблем здійснення та захисту цивільних 
прав

10 - - - - 10

Тема 5. Проблема зловживання правом 10 - - - - 10
Контрольне тестування за змістовним 
модулем І 6 - - - - 6

Змістовний модуль 2. Окремі проблеми цивільного права

Тема 6. Загальний аналіз теоретичних 
проблем цивільно-правової 
відповідальності

8 2 - - - 6

Тема 7. Оціночні категорії у цивільному 
праві 8 2 - - - 6

Тема 8. Аномалії у цивільному праві 8 - - - - 8
Контрольне тестування за змістовним 
модулем ІІ 6 - - - - 6

Усього годин 90 10 2 - - 78
ІНДЗ - - - - - -
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ,  
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Змістовий модуль 1 
Загальні проблеми цивільного права

Тема 1. Цивільне право як приватне право і як галузь 
національного права: загальні положення та проблема 

розмежування

Лекція (2 години)
Критерії розподілу права на приватне та публічне. Поняття при-

ватного права. Поняття цивільного права як галузі національного 
права. Предмет цивільного права. Метод цивільного права. Співвідно-
шення понять «приватно-правове регулювання» та «цивільно-правове 
регулювання».

Семінарське заняття (2 години)
І. Розгляд теоретичних питань

1. Критерії розподілу права на приватне та публічне. 
2. Поняття приватного права. 
3. Поняття цивільного права як галузі національного права. 
4. Предмет цивільного права. 
5. Метод цивільного права. 
6. Співвідношення понять «приватно-правове регулювання» та 

«цивільно-правове регулювання».

ІІ. Доповідь на теми:
1. Критерії поділу публічного і приватного права у зарубіжних 

країнах.
2. Практичні проблеми поділу публічного і приватного права 

(огляд судової практики).

Завдання для самостійної роботи (6 годин)
Методи цивільно-правового регулювання. Історичні аспек-

ти поділу публічного і приватного права. Взаємовплив приватного і  
публічного права. Роль інтересу в поділі права на публічне і приватне.
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ТЕМА 2. СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Лекція (2 години)
Дискусійність поняття «система цивільно-правового впливу». 

Суб’єкти цивільно-правового впливу. Об’єкти цивільно-правового 
впливу. Засоби цивільно-правового впливу. Загальна характеристика 
принципів цивільного права як фундаментальної основи цивільно-пра-
вового впливу. Загальна характеристика чинників, що впливають на 
ефективність цивільно-правового впливу.

Семінарське заняття (2 години)
І. Розгляд теоретичних питань

1. Основні наукові точки зору щодо поняття «система  
цивільно-правового впливу».

2. Елементи системи цивільно-правового впливу.
3. Суб’єкти цивільно-правового впливу.
4. Об’єкти цивільно-правового впливу. 

Завдання для самостійної роботи (6 годин)
Засоби цивільно-правового впливу. Загальна характеристика прин-

ципів цивільного права як фундаментальної основи цивільно-правового 
впливу.

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Лекція (2 години)
Сутність та призначення конструкції юридичної особи. Проблеми 

місця господарських товариств у системі юридичних осіб. Правова при-
рода дії щодо внесення майна до статутного фонду. Правова природа 
рішення юридичної особи. Відповідальність юридичної особи (пробле-
ма вини). 

Завдання для самостійної роботи (6 годин)
Секундарні правовідносини з участю членів колегіального органу 

управління юридичної особи. Секундарні правовідносини з участю од-
ноособового виконавчого органу юридичної особи та їх відмежування 
від інших правовідносин у юридичній особі.
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ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ  
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Лекція (2 години)
Поняття здійснення цивільних прав. Форми, способи та засоби за-

хисту цивільних прав. Матеріальний зміст і процесуальна форма права 
на захист. Загальний аналіз проблем здійснення цивільних прав. За-
гальний аналіз проблем захисту цивільних прав. 

Семінарське заняття (2 години)
І. Розгляд теоретичних питань

1. Поняття захисту цивільних прав.
2. Співвідношення понять «охорона» та «захист» цивільних прав. 
3. Поняття та юридична природа самозахисту цивільних прав. 
4. Принципи самозахисту цивільних прав.
5. Способи самозахисту цивільних прав.

Завдання для самостійної роботи (6 годин)
Історичні етапи розвитку захисту цивільних прав за законодав-

ством України. Способи захисту цивільних прав. Порядок та форма 
захисту цивільних прав.

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Лекція (2 години)
 Поняття і класифікація меж здійснення цивільних прав. Пробле-

ми розпізнання зловживань цивільними правами. Зловживання цивіль-
ним правом як різновид правового відхилення: ступінь розробленості 
проблеми у юриспруденції та відображення у чинному законодавстві. 
Актуальні проблеми щодо визначення форм і видів зловживання пра-
вом. Сучасні засоби боротьби зі зловживаннями суб’єктивними цивіль-
ними правами.

Семінарське заняття (2 години)

I. Розгляд теоретичних питань
1. Поняття і класифікація меж здійснення цивільних прав.
2. Проблеми розпізнання зловживань цивільними правами.
3. Зловживання цивільним правом як різновид правового відхилен-
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ня: ступінь розробленості проблеми у юриспруденції та відобра-
ження у чинному законодавстві

4. Актуальні проблеми щодо визначення форм і видів зловживання 
правом

5. Сучасні засоби боротьби зі зловживаннями суб’єктивними 
цивільними правами

II. Підготовитись до тестування
III. Завдання для самостійної роботи (6 годин)

Завдання 1
Дачу Фролова протягом зими було двічі обікрадено невідомими 

особами. По закінченні чергового дачного сезону, Фролов переніс най-
більш цінні речі до темної комори і на горище. При цьому у комірчині 
він встановив саморобний капкан на великого звіра, а на горищі спору-
див пристрій, з допомогою якого з трьохметрової висоти падала важ-
ка колода при дотику до складених на горищі речей. У січні Фролова 
викликали до міліції, де йому було запропоновано дати пояснення за 
фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень гр-ну Крокову, який був 
виявлений на горищі дачі зі зламаним хребтом і відмореженими нога-
ми. Як з’ясувалося надалі, дві попередні крадіжки майна були також 
здійснені Крюковим. За даним фактом було порушено кримінальну 
справу, але потім воно було припинено за передбаченими кримінально- 
процесуальним законодавством підстав. Крюков, визнаний інвалідом 
першої групи, звернувся до Фролова з позовом про відшкодування шко-
ди, заподіяної втратою працездатності в зв’язку з отриманою травмою.

Чи підлягає позов Крюкова задоволенню?

Завдання 2.
Письмово розкрити питання щодо неприпустимості зловживання 

цивільним правом як способу встановлення меж реалізації інтересів
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Змістовий модуль ІІ 
Окремі проблеми цивільного права

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ  
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Лекція (2 години)
Основні концепції поняття цивільно-правової відповідальності. 

Проблема вини у цивільному праві. Проблема вини юридичної особи. 
Проблема причинного зв’язку у цивільному праві та можливі шляхи 
її вирішення. Проблема ефективності цивільно-правової відповідаль-
ності.

Семінарське заняття (2 години)
I. Розгляд теоретичних питань

1. Проблеми різновидів цивільно-правової відповідальності (пер-
спективна і ретроспективна; договірна і позадоговірна тощо).

2. Проблема визначення підстав та умов цивільно-правової від-
повідальності.

3. Проблеми цивільно-правової відповідальності за дії третіх осіб.
4. Проблеми санкцій в цивільному праві. Співвідношення понять 

«відповідальність» та «санкція». Різновиди цивільно-правових 
санкцій. Конфіскаційні санкції. Штрафні санкції. Компенсаційні 
санкції.

5. Проблеми розміру цивільно-правової відповідальності.
6. Проблеми поняття, форми та способу відшкодування моральної 

шкоди.
7. Проблема суб’єктного складу при відшкодуванні моральної шко-

ди.
8. Проблема визначення розміру грошового відшкодування мораль-

ної шкоди. Сучасні методики нарахування розміру компенсації 
моральної шкоди.

9. Проблема транспарентності судових рішень щодо компенсації 
моральної шкоди

II. Підготовитися до тестування
III. Завдання для самостійної роботи (6 годин)
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Завдання 1
У жовтні 2005 року громадянин Ц. звернувся в суд з позовом до 

Відкритого акціонерного товариства «Страхова компанія» (далі – ВАТ 
«СК»), третя особа на стороні позивача - Відкрите акціонерне товари-
ство «Комерційний банк» (далі – Банк), про стягнення страхової ви-
плати за договором страхування автомобіля, посилаючись на те, що 
його застрахований автомобіль було пошкоджено в результаті дорож-
ньо-транспортної пригоди, а відповідач відмовляється виплатити стра-
хове відшкодування. 

Судом встановлено, що між позивачем та відповідачем 16 грудня 
2004 року було укладено договір добровільного страхування наземно-
го транспорту, яким встановлено право позивача отримати та обов’язок 
відповідача виплатити страхове відшкодування при настанні страхового 
випадку. 

Відповідно до п. 2.1.1 укладеного між сторонами договору стра-
хування автомобіля не визнаються страховим випадком і, відповідно, 
не підлягають страховому відшкодуванню збитки по подіях, які відбу-
лися внаслідок вчинення страхувальником будь-якого визнаного судом 
закінченого або незакінченого суспільно небезпечного винного діяння з 
використанням застрахованого транспортного засобу. 

Також судом встановлено, що позивач в період дії договору стра-
хування 1 червня 2005 року, керуючи застрахованим автомобілем, 
внаслідок порушення Правил дорожнього руху зіткнувся з іншим ав-
томобілем, в результаті чого його автомобіль зазнав технічних ушкод-
жень. По даному факту було порушено кримінальну справу, в процесі 
розслідування якої Ц. було пред’явлено обвинувачення у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК, однак у подальшому кримінальну 
справу було закрито судом на підставі акта амністії.

Вирішіть справу по суті. Чи суперечить п. 2.1.1. договору чинному 
законодавству? Де законодавчо закріплено перелік підстав для відмови 
страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодуван-
ня? Чи є зіткнення автомобілів страховим випадком?

Завдання 2
Складіть порівняльну таблицю теорій причинново-наслідкових 

зв’язків, у якій буде відображено основні положення цих теорій.
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ТЕМА 7. ОЦІНОЧНІ КАТЕГОРІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Лекція (2 години)
Юридичні норми з оціночними поняттями як особлива форма за-

кріплення загальнообов’язкових правил поведінки. Місце оціночних 
категорій у структурі норм цивільного права. Оціночні категорії як 
юридична основа для широкого правозастосувального розсуду.

Семінарське заняття (2 години)
І. Розгляд теоретичних питань

1. Юридичні норми з оціночними поняттями як особлива форма за-
кріплення загальнообов’язкових правил поведінки.

2. Місце оціночних категорій у структурі норм цивільного права. 
3. Оціночні категорії як юридична основа для широкого правозасто-

сувального розсуду.

Завдання для самостійної роботи (6 годин)
Принцип справедливості як оціночна категорія у цивільному 

праві. Принцип добросовісності як оціночна категорія у цивільному 
праві. Принцип розумності як оціночна категорія у цивільному праві.

ТЕМА 8. АНОМАЛІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Лекція (2 години)
Поняття аномалій у цивільному праві. Поняття та класифікація 

ризиків у цивільному праві. Ризик як конструкція цивільного права. 
Алеаторні та не алеаторні (зобов’язальні) ризики. Професійний ризик. 
Ризикові зобов’язання у цивільному праві. Загальна характеристика 
«аномальних прав». 

Семінарське заняття (2 години)
І. Розгляд теоретичних питань

1. Поняття та класифікація ризиків у цивільному праві
2. Ризик як конструкція цивільного права
3. Алеаторні та не алеаторні (зобов’язальні) ризики
4. Професійний ризик
5. Ризикові зобов’язання у цивільному праві
6. Загальна характеристика «аномальних прав». 
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Завдання для самостійної роботи (6 годин)
Договори РЕПО. Договори валютного дилінгу. Зобов’язання ігро-

вого ризику. Задавнені зобов’язання. Юридично недосконалі права.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Критерії розподілу права на приватне та публічне. 
2. Поняття приватного права. 
3. Поняття цивільного права як галузі національного права. 
4. Предмет цивільного права. 
5. Метод цивільного права. 
6. Співвідношення понять «приватно-правове регулювання»  

та «цивільно-правове регулювання».
7. Дискусійність поняття «система цивільно-правового впливу». 
8. Основні наукові точки зору щодо поняття «система цивільно- 

правового впливу». 
9. Елементи системи цивільно-правового впливу. 
10. Суб’єкти цивільно-правового впливу. 
11. Об’єкти цивільно-правового впливу. Засоби цивільно-правового 

впливу.
12. Поняття принципу цивільного права. 
13. Система принципів цивільного права. 
14. Принципи цивільного права як правові засоби регулювання  

суспільних відносин. 
15. Загальна характеристика принципів цивільного права  

як фундаментальної основи цивільно-правового впливу.
16. Поняття ефективності цивільно-правового впливу. 
17. Загальна характеристика чинників, що впливають на  

ефективність цивільно-правового впливу. 
18. Засоби, що підвищують ефективність цивільно-правового  

впливу. 
19. Поняття юридичної особи. Основні теорії сутності юридичної 

особи.
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20. Теорія фікції та її розвиток у наукових працях К.фон Савіньї. 
21. Сучасні вітчизняні розробки щодо розуміння сутності юридичної 

особи.
22. Поняття здійснення цивільних прав. 
23. Поняття захисту цивільних прав. Співвідношення понять  

«охорона» та «захист» цивільних прав. 
24. Форми, способи та засоби захисту цивільних прав. 
25. Матеріальний зміст і процесуальна форма права на захист. 
26. Загальний аналіз проблем здійснення цивільних прав. 
27. З агальний аналіз проблем захисту цивільних прав.
28. Межі здійснення цивільних прав. 
29. Порушення меж здійснення цивільних прав. 
30. Сутність проблеми зловживання правом. 
31. Шикана.
32. Поняття та юридична природа самозахисту цивільних прав. 
33. Принципи самозахисту цивільних прав. 
34. Способи самозахисту цивільних прав. 
35. Межі застосування самозахисту цивільних прав.
36. Основні концепції поняття цивільно-правової відповідальності. 
37. Проблема вини у цивільному праві. 
38. Проблема вини юридичної особи. 
39. Проблема причинного зв’язку у цивільному праві та можливі 

шляхи її вирішення. 
40. Проблема ефективності цивільно-правової відповідальності.
41. Історичні аспекти становлення оціночних категорій у цивільному 

праві. Аксіологічна основа оціночних категорій. 
42. Юридичні норми з оціночними поняттями як особлива форма 

закріплення загальнообов’язкових правил поведінки. 
43. Місце оціночних категорій у структурі норм цивільного права. 
44. Оціночні категорії як юридична основа для широкого  

правозастосувального розсуду.
45. Поняття аномалій у цивільному праві. 
46. Поняття та класифікація ризиків у цивільному праві. 
47. Ризик як конструкція цивільного права. 
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48. Алеаторні та не алеаторні (зобов’язальні) ризики.  
Професійний ризик.  

49. Ризикові зобов’язання у цивільному праві. 
50. Договори РЕПО. 
51. Договори валютного дилінгу. 
52. Зобов’язання ігрового ризику. 
53. Загальна характеристика «аномальних прав». 
54. Задавнені зобов’язання. 
55. Юридично недосконалі права
56. Теоретичні проблеми класифікації нематеріальних благ  

у цивільному праві. 
57. Теоретичні засади віднесення особистих немайнових відносин  

до предмету цивільного права.
58. Поняття, зміст і система особистих немайнових прав фізичних 

осіб. 
59. Проблема захисту особистих немайнових прав.
60. Проблеми правового регулювання відносин власності. 
61. Проблеми правового регулювання набуття, здійснення та захисту 

обмежених речових прав. 
62. Проблеми правового регулювання сервітутних відносин. 
63. Інститут емфітевзису: проблеми реалізації та захисту прав  

правоволодільцев.
64. Джерела правового регулювання вексельних відносин. 
65. Вексель як об’єкт цивільних прав. 
66. Особливості обігу векселів. 
67. Проблема вексельної відповідальності. 
68. Недосконалість нормативно-правової бази регулювання  

корпоративних відносин як фактор низького рівня ефективності 
їх правового регулювання. 

69. Проблеми, що виникають у процесі створення акціонерного  
товариства. 

70. Проблеми, що виникають у процесі функціонування  
акціонерного товариства. 

71. Проблеми, що виникають у процесі ліквідації акціонерного  
товариства.
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72. Поняття, зміст і здійснення суб’єктивного права інтелектуальної 
власності. 

73. Проблеми набуття, здійснення та захисту авторських прав.
74. Проблеми здійснення та захисту авторських прав у мережі  

Інтернет. 
75. Проблеми набуття, здійснення та захисту прав промислової  

власності.
76. Теоретичні основи класифікації способів забезпечення  

виконання зобов’язань. 
77. Механізм сплати (стягнення) неустойки та проблема  

її розрахунку. 
78. Проблеми застосування поруки та гарантії як способів  

забезпечення виконання зобов’язань. 
79. Загальні проблеми  правового регулювання заставних відносин. 
80. Проблеми правового регулювання іпотечних відносин. 
81. Правова природа застави майнових прав.
82. Механізм правового регулювання договірних відносин. 
83. Принципи правового регулювання договірних відносин. 
84. Договір як правовий засіб регулювання суспільних відносин. 
85. Основні теорії договору як теоретична основа правового  

регулювання договірних відносин. 
86. Типи і види цивільно-правових договорів. 
87. Роль уніфікованих міжнародних актів у регулюванні договірних 

відносин.
88. Загальна характеристика проблем правового регулювання  

укладення цивільно-правових договорів. 
89. Загальна характеристика проблем правового регулювання  

зміни цивільно-правових договорів. 
90. Загальна характеристика проблем правового регулювання 

розірвання цивільно-правових договорів. 
91. Правові наслідки зміни або розірвання договорів.
92. Поняття та види нерухомості. 
93. Правовий режим нерухомості. 
94. Загальні вимоги щодо вчинення правочинів з нерухомістю  

і правові наслідки їх недотримання. 
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95. Проблеми правового регулювання вчинення правочинів щодо 
земельних ділянок. 

96. Проблеми правового регулювання вчинення правочинів щодо 
житлових будинків, квартир. 

97. Проблеми правового регулювання вчинення правочинів щодо 
підприємства як особливого об’єкта, віднесеного законодавством 
до нерухомості. 

98. Проблеми правового регулювання вчинення правочинів щодо 
інших об’єктів, на які поширюється правовий режим нерухомості.

99. Поняття електронної комерції. 
100. Поняття електронних документів та обміну ними. 
101. Електронний підпис. 
102. Електронний договір. 
103. Електронні розрахунки. 
104. Нормативна основа правового регулювання електронної комерції 

в Україні: становлення та проблеми розвитку.
105. Загальна характеристика та види договорів підрядного типу. 
106. Загальний аналіз проблем, що виникають при укладенні, зміні  

та розірванні договорів підрядного типу. 
107. Проблеми правового регулювання відносин, що виникають  

із договору будівельного підряду.
108. Теоретичні основи правового регулювання надання послуг  

в Україні. 
109. Види договорів про надання послуг. 
110. Загальний аналіз проблем, що виникають при укладенні, зміні  

та розірванні договорів про надання послуг. 
111. Проблеми правового регулювання надання юридичних послуг. 
112. Проблеми правового регулювання надання фактичних послуг. 
113. Проблеми правового регулювання договірних відносин  

про надання фактичних та юридичних послуг.
114. Загальні засади правового регулювання деліктних відносин. 
115. Генеральний і спеціальний делікти. 
116. Структура і зміст деліктних правовідносин. 
117. Проблеми правового регулювання відшкодування майнової  

шкоди. 
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118. Проблеми правового регулювання відшкодування немайнової 
шкоди.

119. Спадкування як юридичний механізм переходу прав  
та обов’язків від однієї особи до іншої. 

120. Динамика спадкових правовідносин. 
121. Структура спадкових правовідносин. 
122. Проблеми правового регулювання здійснення прав учасників 

спадкових правовідносин.
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

У процесі вивчення навчальної дисципліни застосовуються на-
ступні методи навчання: 

 ▪ словесні: лекції, бесіди, пояснення, обговорення проблемних 
ситуацій, реферативні доповіді, дискусії;

 ▪ наочні: мультимедійні презентації, демонстрації у вигляді 
роздаткового матеріалу;

 ▪ практичні: робота з нормативними актами, навчальною та 
спеціальною літературою, розв’язування практичних задач, ви-
конання ситуаційних вправ, виконання тестів для самоперевірки.

За характером логіки пізнання застосовуються – аналітичний, ін-
дуктивний, дедуктивний методи. 

За рівнем самостійної розумової діяльності – частково-підсумко-
вий, дослідницький, проблемний методи.

Засоби діагностики якості вищої освіти включають в себе си-
стематичний поточний контроль знань, підсумковий контроль знань, 
тести (тестові завдання), практичні задачі, ситуаційні вправи, пакети 
комплексних контрольних робіт для комплексної перевірки знань з на-
вчальних дисциплін. Вони розроблені науково-педагогічними праців-
никами кафедр факультету з урахуванням вимог освітньо-професійної 
програми, робочих програм навчальних дисциплін.

Методи діагностики успішності навчання є системою контролю 
якості знань студентів, яка сприяє формуванню системних та комплекс-
них знань, стабільної самостійної роботи впродовж навчання, підвищен-
ня об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених 
Європейською системою залікових кредитів (ECTS). 

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки 
завдань, зокрема:

 ▪ підвищення мотивації студентів до системного навчання впро-
довж навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання 
позитивної оцінки на формування комплексних, стійких знань, 
умінь та навичок;

 ▪ відповідність переліку форм та змісту контрольних заходів ви-
могам освітньо-професійної програми;

 ▪ відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів 
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на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та 
змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оці-
нювання; 

 ▪ подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що 
забезпечується виконанням індивідуальних завдань, проведен-
ням заліку / іспиту;

 ▪ розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 
студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефек-
тивності навчального процесу.

Навчальна дисципліна «Проблеми цивільного права» вивчаєть-
ся протягом одного семестру та складається з 2 змістовних модулів. 
По завершенню курсу студенти складають іспит. На іспит виносяться 
вузлові питання, типові і комплексні завдання, що потребують творчої 
відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при 
вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного кон-
тролю (тести для самоперевірки, реферативні доповіді, практичні за-
дачі, ситуаційні вправи, контрольні тести за змістовними модулями) та 
семестрового підсумкового контролю (залік / іспит). 

Поточний контроль. За результатами оцінювання кожного змісто-
вого модуля студентам виставляються бали. Максимальна кількість 
балів, що може набрати студент у семестрі за один змістовний модуль, 
дорівнює 30 балам. За три змістовних модулі студент може одержати 
максимум 90 балів (по 30 балів за кожний змістовний модуль).

Підсумковий контроль. Результати підсумкового контролю (залік / 
іспит) оцінюються за шкалою від 0 до 40 балів. У підсумку, оцінювання 
знань студентів здійснюється за 100–бальною системою.

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських / практичних 
заняттях: усне опитування; реферативна доповідь (виступ на задану 
тему); доповнення доповідей та участь у дискусії; експрес опитуван-
ня (письмове у формі тестів); рішення практичних задач; розв’язання 
ситуаційних вправ; контрольне тестування за змістовними модулями. 

Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях та 
їх оцінка: доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів; доповнення 
доповіді – до 3 балів; експрес опитування – до 3 балів; колоквіум – до 
4 балів; самостійна робота – до 4 балів; домашня робота – до 4 балів; 
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ессе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів; тестування (з набору 
суджень вибрати вірні) – до 3 балів; реферат (змістова письмова робота 
на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів; участь 
в дискусії – до 2 балів; підсумкова контрольна робота - до 5 балів.  

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті 
він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття (на розсуд викла-
дача) через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій 
викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання ре-
ферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загаль-
ної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття 
вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 
днів до початку екзаменаційної сесії викладач припиняє приймати від-
працювання. 

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано 
максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, 
знання студента відображаються у заліковій книжці.

За 100-бальною 
шкалою

Оцінка ECTS За національною шкалою
для іспиту

90 - 100 А відмінно
85 - 89 В добре
75 - 84 С
70 - 74 D задовільно
60 - 69 Е
35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання
0 - 34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни
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