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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Цивільне право є однією з найбільших та найскладніших галузей права. 

Складнощі його вивчення пояснюються великим обсягом навчального 

матеріалу, складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечливістю 

законодавчих актів. 

Людина, як носій певних прав та інтересів, є складовою частиною й 

водночас центром ідей громадянського суспільства. Цивільне право, як відомо, 

«обслуговує» сферу життєдіяльності громадянського суспільства, є засобом 

позивної регламентації нормальних відносин у суспільстві. Саме юристи 

(взагалі) й співробітники правоохоронних органів (зокрема) покликані бути 

провідниками реалізації основних ідей громадянського суспільства. Ці ідеї є 

головними принципами приватного (цивільного) права: неприпустимість 

свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи; рівність усіх 

форм власності; свобода договору; неприпустимість позбавлення права 

власності, крім випадків, передбачених законом; свобода підприємництва; 

судовий захист будь - якого права у разі його порушення та ін. 

     Метою дисципліни є опанування студентами основними теоретично-

методологічними засадами цивільно-правового регулювання майнових і 

особистих немайнових відносин в умовах ринкової економіки, приведення 

цивільного законодавства у відповідність до Конституції України і 

міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.  

     Завданням дисципліни є формування у студентів системи науково-

теоретичних знань з проблем цивільного права, визначення та розкриття 

основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів 

розвитку та удосконалення цивільного законодавства в умовах ринкової 

економіки і правової держави, вирішення проблем його застосування у 

юридичній практиці, викладення їх у навчальному процесі. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

Знати теоретичні засади цивільного права, концепції, напрями і основні 

проблеми його розвитку,  удосконалення цивільного законодавства, тенденції 
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та перспективи його розвитку в умовах ринкової економіки і демократизації 

суспільства, основні наукові теорії науки цивільного права. 

Уміти правильно визначати проблеми цивільного права і цивільного 

законодавства, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати основні поняття, 

інститути та категорії цивільного права, здійснювати наукові дослідження і 

забезпечувати навчальний процес. 

Вивчення дисципліни повинне базуватись на знаннях, отриманих 

студентами під час опанування ними фундаментальних положень цивільного, 

господарського права та інших суміжних правових дисциплін і курсів. 
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ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО  

Тема 1. Поняття цивільного права 

Тема 2. Загальна характеристика цивільного законодавства 

Тема 3. Цивільні правовідносини  

Тема 4. Відповідальність у цивільному праві 

 Тема 5. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 

Тема 6. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 

Тема 7. Правочини 

Тема 8. Позовна давність у цивільному праві 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО 

ВЛАСНОСТІ  

Тема 9. Загальні положення про речове право. Право 
Власності 

Тема 10 . Право приватної власності юридичних осіб. Захист права 

власності 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ПОЛЬЩА)» 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНЕ 

ПРАВО 

 
Тема 1. Поняття цивільного права 

Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне право в системі права 

України. Предмет цивільно-правового регулювання. Метод цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи 

цивільного права. Визначення цивільного права. Система цивільного права. 

Джерела цивільного права і їхня характеристика. 

Література [1-5; 15-18] 

 
Тема 2. Загальна характеристика цивільного законодавства 

Поняття цивільного законодавства і його співвідношення з цивільним 

правом. Система цивільного законодавства і Цивільний кодекс України. 

Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства. Дії 

цивільного законодавства. Аналогія права й аналогія закону. 

Правове значення судової практики і постанов вищих судових інстанцій, 

звичаїв, правил і норм моралі при застосуванні цивільного законодавства. 

Акти цивільного законодавства України.  

Література [1-5; 15-18] 

 

Тема 3. Цивільні правовідносини 

Загальна характеристика цивільних правовідносин. Поняття цивільних 

правовідносин. Види цивільних правовідносин. Ознаки цивільних 

правовідносин.  
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Суб'єкти цивільних правовідносин. Права й обов'язки суб'єктів цивільних 

правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин. Елементи цивільних 

правовідносин. 

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. Межі 

здійснення цивільних прав і обов'язків. 

Право на захист цивільних прав і інтересів. Способи і порядок захисту 

цивільних прав. 

Література [1-5; 15-18] 

 

Тема 4. Відповідальність у цивільному праві 

Поняття цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-

правової відповідальності.  

Види цивільно-правової відповідальності. Поняття договірної та 

недоговірної відповідальності; пайової, субсидіарної та солідарної. 

Підстави цивільно-правової відповідальності. Загальні умови цивільно-

правової відповідальності. Поняття протиправності порушених суб’єктивних 

прав; вини; збитку; причинного зв’язку.  

Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань. Форми 

цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань. 

 Підстави звільнення від відповідальності. 

Література [1-5; 15-18] 

 

Тема 5. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 

Фізичні особи як суб'єкти цивільного права. Поняття фізичної особи. 

Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності фізичних осіб. Дієздатність 

фізичних осіб. Види дієздатності. Зміст дієздатності фізичних осіб. 

Співвідношення цивільної правосуб'єктності і суб'єктивного права. 

Співвідношення цивільної дієздатності і правоздатності. 

Опіка і піклування. Місце проживання і його правове значення. Визнання 

фізичної особи зниклою безвісти. Оголошення фізичної особи померлою. 
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Акти цивільного стану.  

Література [1-5; 15-18] 

 

Тема 6. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин 

Поняття й ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних відносин. 

Організаційно-правові форми юридичних осіб і види юридичних осіб за 

цивільним законодавством України.  

Порядок створення юридичних осіб. Реєстрація юридичних осіб. 

Правоздатність юридичних осіб. Дієздатність юридичних осіб. Правове 

становище філій і представництв юридичної особи. 

Припинення юридичних осіб. Види припинення і їх відмінності. 

Ліквідація юридичної особи, підстави ліквідації. 

Література [1-5; 15-18] 

 

Тема 7. Правочини 

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. 

Форма правочину. Способи волевиявлення.  

Державна реєстрація правочину.  

Тлумачення змісту правочину. Відмова від правочину. Недійсність 

правочину. Правові наслідки недійсності правочину.  

Поняття представництва. Значення представництва. Підстави 

представництва. Види представництва. Представництво за законом. Комерційне 

представництво. Представництво за дорученням. Передоручення.  

Доручення і його види. Форма доручення. Доручення юридичної особи. 

Термін доручення. Припинення представництва за дорученням. Скасування 

доручення. Відмовлення представника від здійснення дій, що були визначені 

дорученням. 

Література [1-5; 15-18] 
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Тема 8. Позовна давність у цивільному праві 

Поняття строку і терміну. Визначення строку і терміну. Початок плину 

строку. Закінчення строку. Порядок здійснення дій.  

Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна 

позовна давність. Зміна тривалості позовної давності. Числення позовної 

давності. Початок плину позовної давності. Позовна давність у випадку заміни 

сторін у зобов'язанні. Призупинення плину позовної давності. Переривання 

плину позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 

Література [1-5; 15-18] 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО 

ВЛАСНОСТІ 

Тема 9. Загальні положення про речове право. Право власності 

Поняття та ознаки речового права. Підстави виникнення речових прав. 

Об’єкти та суб’єкти речового права. Види речових прав. 

Захист речових прав. Поняття захисту речових прав, форми та способи 

захисту. 

Поняття права власності та його зміст. Поняття права власності в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Недоторканість права власності. 

Зміст права власності.  

Право власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка) 

як об’єкт права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю. Право 

власника на забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на 

земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що 

розміщені на ній. 

Право власності на житло. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, 

квартира як об’єкти права власності. Права власника житлового будинку 

квартири. Права житлово-будівельного кооперативу та їх членів на квартиру в 

будинку кооперативу. Об’єднання власників житлових будівників, квартир. 

Припинення права власності. Підстави та порядок припинення права 

власності. 

Література [1-5; 15-18] 
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Тема 10. Право приватної власності юридичних осіб. Захист права 

власності 

Поняття права власності кооперативів. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності кооперативів. Здійснення права власності кооперативів. 

Поняття права господарських товариств. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності господарських товариств. Здійснення права власності господарських 

товариств. 

Поняття права господарських об’єднань. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності господарських об’єднань. Здійснення права власності господарських 

об’єднань. 

Поняття права суспільних об’єднань. Суб’єкти, об’єкти та підстави 

власності суспільних об’єднань. Здійснення права власності суспільних 

об’єднань. 

Поняття та зміст права державної та комунальної власності. 

Загальна характеристика захисту права власності. Основи цивільно-

правового захисту права власності. Цивільно-правові засоби захисту права 

власності.  

Загально-правові засоби захисту права власності. Захист права власності 

від порушень, не пов’язаних з позбавленням власності. 

Позов про визнання права власності. Умови подання позову про визнання 

права власності. Зміст позову про визнання права власності. 

Інші засоби захисту права власності. 

Поняття самозахисту права власності. 

Література [1-5; 15-18] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студент виконує контрольну роботу індивідуально в письмовому вигляді 

відповідно до вказівок і запропонованих варіантів завдань.  Контрольна робота 

складається теоретичного завдання. 
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Щоб виконати завдання контрольної роботи, потрібно опрацювати 

рекомендовані джерела, спеціальну літературу, законодавчі та підзаконні акти, 

а також узагальнення судової, господарської та нотаріальної практики. 

Студент обирає тему контрольної роботи по останній цифрі залікової 

книжки. 

Наприклад: остання цифра залікової книжки 8. В даному випадку студент 

має право вибрати тему під № 8, 18 або 28. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
1. Розкрити поняття цивільного права та його системи. 

2. Розкрити поняття цивільного права як галузі права.  

3. Визначити місце цивільного права в системі права України.  

4. Дослідити відмежування цивільного права від інших галузей права  

України, які регулюють майнові та немайнові відносини.  

5. Розкрити поняття, ознаки та значення предмета цивільно-правового 

регулювання. 

6. Охарактеризувати поняття, ознаки та значення методу цивільно-

правового регулювання, його особливості. 

7. Розкрити поняття, значення та види функцій цивільного права. 

8. Розкрити поняття, значення та види принципів цивільного права. 

9. Охарактеризувати поняття та елементи системи цивільного права. 

10. Порівняти предмет та метод науки цивільного права та навчальної 

дисципліни, їх значення. 

11. Дослідити цивільне законодавство України 

12. Порівняти цивільне право та цивільне законодавство. 

Проаналізувати загальні засади цивільного законодавства. 

13. Дослідити Конституцію України та її значення для цивільного 

законодавства.  

14. Охарактеризувати цивільний кодекс України як основу цивільного 

законодавства.  
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15. Проаналізувати закони України, укази Президента України та 

постанови Кабінету Міністрів України як основу цивільного законодавства; 

акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади 

Автономної Республіки Крим. 

16. Дослідити дію актів цивільного законодавства у часі, просторі та за 

колом осіб. 

17. Охарактеризувати акти цивільного законодавства і договір. Звичай. 

Міжнародний договір, що регулює цивільні відносини, як частина національно-

го цивільного законодавства України. 

18. Визначити співвідношення загального і спеціального законодавства. 

Визначити поняття „аналогія закону”  і „ аналогія права”. 

19. Розкрити правове значення судової практики, роз'яснень вищих 

судових інстанцій, і норм моралі. 

20. Визначити поняття та особливості цивільних правовідносин.  

21. Розкрити класифікацію цивільних правовідносин та її правове 

значення. 

22. Проаналізувати поняття і види суб'єктивних цивільних прав та 

обов'язків, що складають зміст цивільних правовідносин. 

23. Розкрити поняття та значення об'єктів цивільних правовідносин.  

24. Дослідити оборотоздатність об'єктів.  

25. Охарактеризувати правосуб'єктність учасників цивільних 

правовідносин. 

26. Розглянути поняття та значення підстав (юридичних фактів) 

виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. 

27. Розкрити класифікацію юридичних фактів.  

28. Проаналізувати здійснення цивільних прав та виконання обов'язків: 

межі, умови.  

29. Охарактеризувати поняття права на захист цивільних прав та 

інтересів: форма, способи.  

30. Розкрити поняття фізичної особи.  
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ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
 

1. Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод 

цивільно-правового регулювання суспільних відносин. 

2.  Акти цивільного законодавства, їх система. 

3.  Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. 

4.  Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія 

закону і аналогія права. 

5.  Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація 

цивільних правовідносин та її правове значення. 

6.  Елементи цивільних правовідносин та їх зміст. 

7.  Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни 

та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація 

юридичних фактів. 

8.  Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. 

9.  Поняття права на захист цивільних прав та інтересів. 

10.  Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. 

11.  Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. 

12.  Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. 

13.  Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в 

дієздатності. 

14.  Визнання фізичної особи зниклою безвісти. 

15.  Оголошення фізичної особи померлою. 

16.  Акти цивільного стану. 

17.  Поняття, цілі та значення опіки та піклування. 

18.  Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні 

особи. 

19.  Види юридичних осіб. 

20.  Способи створення юридичної особи. 

21.  Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. 

22.  Філії та представництва юридичної особи. 
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23.  Речі як об'єкти цивільних прав. 

24.  Класифікація речей та її правове значення. 

25.  Оборотоздатність речей в цивільному праві. 

26.  Майно як особливий об'єкт цивільних прав. 

27.  Роботи та послуги як об'єкти цивільних прав. 

28.  Поняття, ознаки та значення правочинів. 

29.  Види правочинів. 

30.  Чинність правочину. 

31.  Тлумачення змісту правочину. 

32.  Недійсність правочину. 

33.  Поняття, підстави виникнення та види представництва. 

34.  Вчинення правочинів представником. 

35.  Довіреність. 

36.  Припинення представництва. 

37.  Поняття строку і терміну, їх значення та види. 

38.  Обчислення строків. 

39.  Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які 

позовна давність не поширюється. 

40.  Види позовної давності. 

41.  Обчислення та перебіг позовної давності. 

42.  Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. 

43.  Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого 

немайнового права. 

44.  Здійснення особистих немайнових прав. 

45.  Захист особистих немайнових прав. 

46.  Поняття права власності та його зміст. 

47.  Підстави набуття права власності. 

48.  Момент виникнення права власності у набувача. 

49.  Здійснення права власності. 

50.  Право власності на землю (земельну ділянку). 

51.  Право власності на житло. 
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52.  Припинення права власності. 

53.  Поняття та види права спільної власності. Здійснення права спільної 

власності. 

54.  Речово-правові способи захисту права власності. 

55.  Зобов'язально-правові та інші способи захисту права власності. 

56.  Право володіння чужим майном як речове право. 

57.  Право користування чужим майном як речове право. 

58.  Поняття права інтелектуальної власності. Система виключних прав 

на нематеріальні об'єкти. 

59.  Захист права інтелектуальної власності. 

60.  Об'єкти авторського права. 
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