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                                                                               КрНУ, 2019 рік1. Опис

навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  14
нормативна 

Змістових модулів – 8

Спеціальність
081 - Право

Рік підготовки:
3,4-й 3,4-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
не передбачено

Семестр

Загальна кількість 
годин – 420

5,6,7,8-й 5,6,7,8-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
студента - 3

Освітній ступінь:

бакалавр 

70 год. 10 год. 
Практичні, семінарські

70 год. 4 год. 
Лабораторні

– – 
Самостійна робота

280 год. 406 год.
Вид контролю

екзамен екзамен

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  роботи
становить:

для денної форми навчання – 40/80
для заочної форми навчання – 12/108



2. Мета та завдання дисципліни

Навчальна  дисципліна  «Цивільне  право»  є  нормативною  і  однією  із

фундаментальних для підготовки фахівців юридичного профілю. Адже майнові та

особисті немайнові відносини, що виступають предметом правового регулювання

галузі  цивільного  права,  охоплюють  надзвичайно  широке  коло  учасників.

Навчальна дисципліна «Цивільне право» є необхідним підґрунтям для подальшого

опанування ряду спеціалізованих юридичних дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни «Цивільне право» є основні принципи,

доктринальні  засади,  правові  джерела,  окремі  поняття,  терміни,  визначення,

дефініції,  юридичні  категорії  та  інститути  загальної  та  особливої  частин

цивільного  права,  особистих  немайнових  прав,  речового  права,  права

інтелектуальної  власності,  зобов’язального  права,  специфіка  правового

регулювання  особистих  немайнових  та  майнових  відносин,  заснованих  на

юридичній  рівності,  вільному  волевиявленню  та  майновій  самостійності

учасників відносин.

Метою викладання  навчальної  дисципліни «Цивільне право» є  засвоєння

основних  засад  цивільно-правового  регулювання  майнових  та  особистих

немайнових відносин,  які  охоплюють надзвичайно широке коло учасників та  є

одними  із  найбільш  розповсюджених  правовідносин.  Завданням  навчальної

дисципліни є формування у студентів системи науково-теоретичних і практичних

знань з  цивільного права,  визначення та  розкриття змісту понять,  категорій  та

інститутів цивільного права, законодавчих актів; виховання поваги до законів, їх

додержання  і  виконання  у  практичній  діяльності;  підготовка  до  вивчення

навчальних  дисциплін,  предметом  яких  є  окремі  підгалузі  цивільного  права.

Опанування  навчального  курсу  повинно  надати  можливість  студентам

зорієнтуватися  у  масиві  цивільного  законодавства  та  регульованих  ним

правовідносин.



Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право»

є: 

– ознайомлення з найважливішими джерелами цивільного права; 

– засвоєння принципів цивільного права і вміння використовувати їх зміст

під час розв’язання конкретних практичних ситуацій, вирішенні спорів; 

– набуття досвіду роботи з відповідними юридичними документами.

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми,  у  результаті  вивчення

навчальної дисципліни «Цивільне право» студенти повинні: 

знати:

–  предмет  і  метод  регулювання  цивільних  відносин,  основні  поняття,

категорії та інститути цивільного права України; 

–  поняття,  зміст  і  види  цивільних  відносин,  їх  специфіку,  підстави

виникнення та їх учасників; 

–  особливості  правового регулювання окремих видів цивільних відносин;

чинне цивільне законодавство; 

–  поняття,  принципи та  способи здійснення  і  захисту  цивільних прав;  ‒

проблеми розвитку цивільного права у поєднанні з проблемами суміжних галузей

права на сучасному етапі. 

уміти: 

– відмежовувати цивільні правовідносини від інших видів правовідносин;

–  тлумачити  та  висвітлювати  основні  поняття,  інститути,  категорії

цивільного права; 

–  орієнтуватися  у  чинному  цивільному  законодавстві,  правильно

застосовувати  нормативно-правові  акти  для  розв’язання  конкретних  правових

ситуацій; 

– застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у

практичній діяльності; 

– розробляти окремі цивільно-правові документи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 420 години / 14 кредитів

ECTS.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні положення. Особи.

Тема  1. Поняття, предмет, функції,  методи та система цивільного

права.

Поняття  цивільного  права.  Предмет  цивільного  права.  Учасники

цивільних  відносин.  Методи  цивільного  права.  Характерні  риси  цивільно-

правового методу. Цивільне право як наука. Функції цивільного права. Принципи

цивільного права. Поняття системи цивільного права. Джерела. Форми цивільного

законодавства. Акти цивільного законодавства. Дія актів цивільного законодавства

в часі,  в просторі та за колом осіб. Звичай. Аналогія.  Застосування Цивільного

кодексу  України  до  врегулювання  відносин  у  сферах  господарювання,

використання  природних  ресурсів,  охорони  довкілля,  а  також  трудових  та

сімейних відносин. Міжнародні договори. 

Тема  2. Цивільні правовідносини : поняття, елементи та види.

Поняття  цивільних  правовідносин.  Структура  правовідношення.

Суб’єкти  цивільних  правовідносин.  Захист  цивільних  прав  та  інтересів.

Суспільно-юридичні властивості, які притаманні фізичним та юридичним особам.

Цивільна правоздатність і дієздатність. Об’єкти цивільних правовідносин. Зміст

цивільних правовідносин. Суб’єктивне цивільне право. Суб’єктивний цивільний

обов’язок. Види цивільних правовідносин.

Тема   3.  Фізичні  особи.  Поняття,  зміст  і  види  цивільної

правоздатності та дієздатності. Порядок обмеження цивільної правоздатності

та дієздатності. 

Людина  як  учасник  цивільних  відносин.  Поняття  цивільної

правоздатності. Ознаки цивільної правоздатності. Обсяг цивільної правоздатності

фізичної  особи.  Зміст  цивільної  правоздатності.  Обмеження  цивільної

правоздатності. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні

права та обов’язки. Ім’я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи.  

Поняття  цивільної  дієздатності.  Основні  елементи  змісту  цивільної

дієздатності  фізичної  особи.  Види  цивільної  дієздатності.  Цивільна



відповідальність  неповнолітньої  особи.  Порядок  обмеження  цивільної

дієздатності.  Правові  наслідки  обмеження  цивільної  дієздатності.  Поновлення

цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Визнання  фізичної  особи  недієздатною.  Момент,  правові  наслідки  визнання

фізичної особи недієздатною. 

Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.

Тема   4.  Підстави  та  правові  наслідки  визнання  фізичної  особи

безвісно відсутньою й оголошення фізичної особи померлою. Акти цивільного

стану.

Умови визнання  фізичної  особи безвісно відсутньою.  Перебіг  річного

строку. Правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над

майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи,

місце  перебування  якої  невідоме.  Скасування  рішення  про  визнання  фізичної

особи безвісно відсутньою. 

Умови визнання  фізичної  особи померлою.  Загальний строк визнання

фізичної особи померлою. Скорочений строк визнання фізичної особи померлою.

Правові  наслідки  визнання  фізичної  особи  померлою.  Правові  наслідки  появи

фізичної особи, яка була оголошена померлою. 

Поняття актів цивільного стану. Державна реєстрація актів цивільного

стану. 

Тема  5. Опіка та піклування в цивільному праві.

Завдання  опіки  та  піклування.  Орган  опіки  та  піклування.  Обов’язок

повідомляти  про  фізичних  осіб,  які  потребують  опіки  та  піклування.  Фізичні

особи, над якими встановлюється опіка. Фізичні особи, над якими встановлюється

піклування.  Встановлення  опіки  та  піклування.  Призначення  опікуна  або

піклувальника.  Фізична особа,  яка не може бути опікуном або піклувальником.

Права  та  обов’язки  опікуна.  Права  та  обов’язки  піклувальника.  Управління

майном особи, над якою встановлено опіку. Звільнення опікуна та піклувальника.

Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування.



Тема  6.  Цивільні  права  й  обов’язки  :  підстави  виникнення,

здійснення, захист.

Підстави  виникнення  цивільних  прав  та  обов’язків.  Здійснення

цивільних  прав,  межі.  Виконання  цивільних  обов’язків.  Право  на  захист

цивільних прав та  інтересів.  Захист цивільних прав та  інтересів  судом.  Захист

цивільних  прав  та  інтересів  Президентом України,  органами  державної  влади,

органами  влади  Автономної  Республіки  Крим  або  органами  місцевого

самоврядування. Захист цивільних прав нотаріусом. Самозахист цивільних прав.

Здійснення  права  на  захист.  Визнання  незаконним  правового  акта  органу

державної  влади,  органу  влади  АРК  або  органу  місцевого  самоврядування.

Відшкодування  збитків  та  інші  способи  відшкодування  майнової  шкоди.

Відшкодування моральної шкоди. 

Тема  7.  Юридичні  особи.  Підприємницькі  товариства.  Участь

держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних

правовідносинах.

Поняття  юридичної  особи.  Види  юридичних  осіб.  Участь  юридичних

осіб  публічного  права  у  цивільних  відносинах.  Організаційно-правові  форми

юридичних осіб.  Створення юридичної  особи.  Державна реєстрація  юридичної

особи.  Найменування  юридичної  особи.  Цивільна  правоздатність  юридичної

особи.  Цивільна  дієздатність  юридичної  особи.  Місцезнаходження  юридичної

особи.  Особисті  немайнові  права  юридичної  особи.  Філії  та  представництва.

Відповідальність  юридичних  осіб.  Управління.  Припинення  юридичної  особи.

Обов’язки  особи,  що  прийняла  рішення  про  припинення  юридичної  особи.

Злиття,  приєднання,  поділ  та  перетворення  юридичної  особи.  Ліквідація

юридичної особи. 

Господарські  товариства.  Повне  товариство.  Командитне  товариство.

Товариство з обмеженою відповідальністю. Акціонерне товариство. 

Правові  форми  участі  держави,  Автономної  Республіки  Крим,

територіальних громад у цивільних відносинах. Органи та представники, через які

діють держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних



відносинах. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки

Крим, територіальних громад у цивільних відносинах.

Змістовий модуль 2. Об’єкти цивільних прав.

Тема 8. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

Види  об’єктів  цивільних  прав.  Оборотоздатність  об’єктів  цивільних

прав.

Тема 9. Поняття та класифікація речей у цивільному праві.

Поняття речі.  Тварини.  Нерухомі  та  рухомі  речі.  Державна реєстрація

прав на нерухомість. Речі подільні та неподільні. Речі, визначені індивідуальними

або  родовими  ознаками.  Речі  споживні  та  неспоживні.  Головна  річ  і

приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи.

Майно.  Підприємство  як  єдиний  майновий  комплекс.  Гроші  (грошові  кошти).

Валютні цінності. Цінні папери як об’єкти цивільно-правових відносин.

Тема 10. Нематеріальні блага.

Результати  інтелектуальної,  творчої  діяльності.  Інформація.  Особисті

немайнові блага.

Змістовий модуль 3. Правочини. Представництво. Позовна давність.

Тема 11. Поняття та види правочинів. Форма правочину.

Поняття  та  види  правочинів.  Загальні  вимоги,  додержання  яких  є

необхідним для чинності правочину. Презумпція правомірності правочину. Форми

правочину.  Способи  волевиявлення.  Правочини,  які  можуть  вчинятися  усно.

Вимоги  до  письмової  форми  правочину.  Правочини,  які  належить  вчиняти  у

письмовій  формі.  Нотаріальне  посвідчення  правочину.  Державна  реєстрація

правочину. Місце вчинення правочину. Правочини, щодо яких правові наслідки

пов’язуються  з  настанням  певної  обставини.  Тлумачення  змісту  правочину.

Відмова від правочину. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні

правочину  вимог  закону. Недійсність  правочину. Правові  наслідки  недійсності

правочину.  Правові  наслідки  недійсності  окремих  частин  правочину.  Правові

наслідки  недодержання  вимог  щодо  письмової  форми  правочину.  Правові

наслідки  недодержання  вимоги  закону  про  нотаріальне  посвідчення



одностороннього правочину. Правові наслідки недодержання вимоги закону про

нотаріальне  посвідчення  договору.  Правові  наслідки  вчинення  правочину

малолітньою  особою  за  межами  її  цивільної  дієздатності.  Правові  наслідки

вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності.

Правові  наслідки  вчинення правочину  фізичною особою,  цивільна  дієздатність

якої обмежена,  за  межами її  цивільної дієздатності.  Правові  наслідки вчинення

правочину без  дозволу органу опіки та  піклування.  Правові  наслідки вчинення

правочину  дієздатною  фізичною  особою,  яка  у  момент  його  вчинення  не

усвідомлювала  значення  своїх  дій  та  (або)  не  могла  керувати  ними.  Правові

наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою. Правові наслідки

укладення  юридичною  особою  правочину, якого  вона  не  мала  права  вчиняти.

Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок. Правові

наслідки  правочину,  який  вчинено  під  впливом  помилки.  Правові  наслідки

правочину, який вчинено під впливом обману. Правові наслідки правочину, який

вчинено під  впливом насильства.  Правові  наслідки  правочину, який вчинено  у

результаті  зловмисної  домовленості  представника  однієї  сторони  з  другою

стороною.  Правові  наслідки  правочину,  який  вчинено  під  впливом  тяжкої

обставини. Правові наслідки фіктивного правочину. Правові наслідки удаваного

правочину. Момент недійсності правочину. 

Тема  12.  Поняття  та  види  представництва.  Представництво  за

довіреністю.

Поняття  та  підстави  представництва.  Правочини,  які  може  вчиняти

представник.  Правові  наслідки  вчинення  правочину  представником.

Передоручення.  Вчинення  правочинів  з  перевищенням  повноважень.

Представництво  за  законом.  Комерційне  представництво.  Представництво  за

довіреністю.  Форми  довіреності.  Довіреність  юридичної  особи.  Строк

довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності.

Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.



Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві.

Поняття  строку  та  терміну.  Визначення  строку  та  терміну.  Початок

перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

Тема 14. Поняття та види строків позовної давності. Зупинення та

переривання перебігу позовної давності.

Поняття  позовної  давності.  Загальна  позовна  давність.  Спеціальна

позовна  давність.  Зміна  тривалості  позовної  давності.  Обчислення  позовної

давності.  Початок  перебігу  позовної  давності.  Позовна  давність  у  разі  заміни

сторін  у  зобов’язанні.  Зупинення  перебігу  позовної  давності.  Переривання

перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без

розгляду. Застосування позовної давності до додаткових вимог. Наслідки спливу

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

Змістовий модуль 4. Особисті немайнові права фізичних осіб.

Тема  15.  Загальна  характеристика  особистих  немайнових  прав

фізичних осіб.

Поняття  особистого  немайнового  права.  Види  особистих  немайнових

прав.  Зміст  особистого  немайнового  права.  Здійснення  особистих  немайнових

прав.  Забезпечення  здійснення  особистих  немайнових  прав.  Обмеження

особистих немайнових прав.  Захист особистого немайнового прав.  Поновлення

порушеного  особистого  немайнового  права.  Спростування  недостовірної

інформації.  Заборона  поширення  інформації,  якою  порушуються  особисті

немайнові  права.  Правові  наслідки  невиконання  рішення  суду  про  захист

особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право

якої порушено, на відшкодування шкоди. 

Тема 16. Види особистих немайнових прав.

Особисті  немайнові  права,  що  забезпечують  природне  існування

фізичної  особи.  Право  на  життя.  Право  на  усунення  небезпеки,  яка  загрожує

життю та  здоров’ю.  Право  на  охорону  здоров’я.  Право  на  медичну  допомогу.

Право  на  інформацію  про  стан  свого  здоров’я.  Право  на  таємницю  про  стан

здоров’я.  Права  фізичної  особи,  яка  перебуває  на  стаціонарному  лікуванні  у



закладі охорони здоров’я. Право на свободу. Право на особисту недоторканність.

Право на донорство.  Право на сім’ю. Право на  опіку та  піклування.  Право на

безпечне для життя та здоров’я довкілля. 

Особисті  немайнові  права,  що забезпечують  соціальне  буття  фізичної

особи. Право на ім’я. Право на зміну імені. Право на використання імені. Право на

повагу  до  гідності  та  честі.  Повага  до  людини,  яка  померла.  Право  на

недоторканність ділової репутації. Право на індивідуальність. Право на особисте

життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право

на  таємницю  кореспонденції.  Захист  інтересів  фізичної  особи  при  проведення

фото-,  кіно-,  теле-  та  відеозйомок.  Охорона  інтересів  фізичної  особи,  яка

зображена  на  фотографіях  та  в  інших  художніх  творах.  Право  на  свободу

літературної,  художньої,  наукової  та  технічної  творчості.  Право  на  місце

проживання. Право на недоторканність житла. Право на вибір роду занять. Право

на свободу пересування. Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання.

Змістовий модуль 5. Право власності та інші речові права.

Тема 17. Право власності : поняття, зміст, формі підстави набуття,

підстави припинення.

Поняття  права  власності.  Зміст  права  власності.  Суб’єкти  права

власності. Здійснення права власності. Використання власником свого майна для

здійснення  підприємницької  діяльності.  Непорушність  права  власності.  Тягар

утримання  майна.  Ризик  випадкового  знищення  та  випадкового  пошкодження

майна. Право власності  Українського народу. Право приватної власності.  Право

державної власності. Право комунальної власності. 

Набуття  права  власності.  Підстави  набуття  права  власності.  Набуття

права  власності  юридичною особою публічного  права.  Набуття  добросовісним

набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права.

Набуття  права  власності  на  новостворене  майно  та  об’єкти  незавершеного

будівництва.  Набуття  права  власності  на  перероблену  річ.  Привласнення

загальнодоступних дарів природи. Момент набуття права власності за договором.

Набуття права власності на безхазяйну річ. Набуття права власності на рухому річ,



від якої власник відмовився. Знахідка. Право особи, яка знайшла загублену річ, на

винагороду  та  відшкодування  витрат,  пов’язаних  із  знахідкою.  Бездоглядна

домашня  тварина.  Набуття  права  власності  на  скарб.  Набувальна  давність.

Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в

комунальній власності.

Припинення  права  власності.  Підстави  припинення  права  власності.

Відмова від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не

може їй належати. Припинення права власності внаслідок знищення майна. Викуп

земельної  ділянки  у  зв’язку  з  суспільною  необхідністю.  Припинення  права

власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно

розміщене. Викуп пам’ятки історії та культури. Реквізиція. Конфіскація.

Право  спільної  власності.  Поняття  та  види  спільної  власності.  Право

спільної  часткової  власності.  Визначення  часток  у  праві  спільної  часткової

власності.  Здійснення  права  спільної  часткової  власності.  Плоди,  продукція  та

доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності. Утримання

майна, що є у спільній частковій власності. Право співвласника розпоряджатися

своєю  часткою  у  праві  спільної  часткової  власності.  Переважне  право  купівлі

частки  у  праві  спільної  часткової  власності.  Момент  переходу  частки  у  праві

спільної часткової власності до набувача за договором. Виділ частки майна, що є у

спільній частковій власності. Припинення права на частку у спільному майні за

вимогою інших співвласників.  Звернення стягнення на  частку у  майні,  що є  у

спільній частковій власності.. Поділ майна, що є у спільній частковій власності.

Право спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності.

Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Звернення стягнення на

частку майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній

сумісній власності.

Право власності на земельну ділянку. Право власності на житло. Захист

права власності.



Тема 18. Речові права на чуже майно.

Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно.

Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Сервітут.

Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном.

Право  користування  чужою  земельною  ділянкою  для  сільськогосподарських

потреб. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови. Правові

наслідки припинення користування земельною ділянкою.

Змістовий модуль 6. Право інтелектуальної власності.

Тема 19. Загальні положення про право інтелектуальної власності.

Поняття, суб’єкти й об’єкти авторського права та суміжних прав.

Поняття  інтелектуальної  власності.  Об’єкти  права  інтелектуальної

власності.  Суб’єкти  права  інтелектуальної  власності.  Підстави  виникнення

(набуття)  права  інтелектуальної  власності.  Особисті  немайнові  права

інтелектуальної  власності.  Майнові  права  інтелектуальної  власності.  Строк

чинності  права  інтелектуальної  власності.  Використання  об’єкта  права

інтелектуальної власності.  Передання майнових прав інтелектуальної власності.

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Право

інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового

договору. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням.

Наслідки  порушення  права  інтелектуальної  власності.  Захист  права

інтелектуальної власності.

Об’єкти авторського права. Твори, які не є об’єктами авторського права.

Суб’єкти  авторського  права.  Співавторство.  Виникнення  авторського  права.

Особисті немайнові права автора. Забезпечення недоторканності твору. Майнові

права  інтелектуальної  власності  на  твір.  Використання  твору.  Опублікування

твору  (випуск  твору  у  світ).  Використання  твору  за  згодою  автора.  Випадки

правомірного  використання  твору  без  згоди  автора.  Право  автора  на  плату  за

використання  його  твору.  Строк  чинності  майнових  прав  інтелектуальної

власності  на твір.  Правові наслідки закінчення строку чинності  майнових прав



інтелектуальної  власності  на  твір.  Право  автора  на  частку  від  суми  продажу

оригіналу твору. 

Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних

прав.  Майнові  права  інтелектуальної  власності  на  об’єкт  суміжних  прав.

Використання  виконання.  Використання  фонограми,  відеограми.  Використання

передачі (програми) організації  мовлення. Строки чинності  суміжних майнових

прав. 

Тема  20.  Право  промислової  власності  (патентне  право).  Право

інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Право  інтелектуальної  власності  на  наукове  відкриття.  Право

інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Право

інтелектуальної  власності  на  компонування  інтегральної  мікросхеми.  Право

інтелектуальної  власності  на  раціоналізаторську  пропозицію.  Право

інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. Право інтелектуальної

власності  на  комерційне  найменування.  Право  інтелектуальної  власності  на

торговельну марку. Право інтелектуальної  власності  на географічне зазначення.

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Змістовий модуль 7. Зобов’язальне право.

Тема 21. Поняття зобов’язання, сторони, виконання.

Поняття  зобов’язання  та  підстави  його  виникнення.  Сторони  в

зобов’язанні.  Третя  особа  в  зобов’язанні.  Підстави  заміни  кредитора  у

зобов’язанні. Форма правочину щодо заміни кредитора в зобов’язанні. Обсяг прав,

що переходять до нового кредитора у зобов’язанні. Зобов’язання, в яких заміна

кредитора не допускається. Порядок заміни кредитора у зобов’язанні. Докази прав

нового  кредитора  у  зобов’язанні.  Заперечення  боржника  проти  вимоги  нового

кредитора у зобов’язанні. Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні.

Заміна  боржника  у  зобов’язанні.  Форма  правочину  щодо  заміни  боржника  у

зобов’язанні.  Заперечення  нового  боржника  у  зобов’язанні  проти  вимоги

кредитора.  Правові  наслідки  заміни  боржника  у  зобов’язанні,  забезпеченому



порукою  або  заставою.  Валюта  зобов’язання.  Недопустимість  односторонньої

відмови від зобов’язання. 

Загальні  умови  виконання  зобов’язання.  Виконання  зобов’язання

належними сторонами. Виконання обов’язку боржника іншою особою. Виконання

зобов’язання  частинами.  Строк  (термін)  виконання  зобов’язання.  Дострокове

виконання  зобов’язання.  Місце  виконання  зобов’язання.  Валюта  виконання

грошового зобов’язання. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням.

Збільшення суми,  що виплачується фізичній особі  за  грошовим зобов’язанням.

Проценти.  Виконання  зобов’язання  внесенням  боргу  в  депозит  нотаріуса.

Зустрічне  виконання  зобов’язання.  Виконання  альтернативного  зобов’язання.

Виконання  зобов’язання,  в  якому  беруть  участь  кілька  кредиторів  або  кілька

боржників.  Солідарне  зобов’язання.  Солідарна  вимога  кредиторів.  Солідарний

обов’язок  боржників.  Право  боржника,  який  виконав  солідарний  обов’язок,  на

зворотну вимогу. Підтвердження виконання зобов’язання.

Тема  22.  Забезпечення  виконання  зобов’язання.  Припинення

зобов’язання, правові наслідки порушення зобов’язання, відповідальність за

порушення зобов’язання.

Види  забезпечення  виконання  зобов’язання.  Форма  правочину  щодо

забезпечення  виконання  зобов’язання.  Загальні  умови  забезпечення  виконання

зобов’язання.  Підстави  припинення  зобов’язання.  Припинення  зобов’язання

виконанням.  Припинення  зобов’язання  переданням  відступного.  Припинення

зобов’язання  зарахуванням.  Недопустимість  зарахування  зустрічних  вимог.

Зарахування у разі  зміни кредитора. Припинення зобов’язання за домовленістю

сторін.  Припинення  зобов’язання  прощенням  боргу.  Припинення  зобов’язання

поєднанням  боржника  та  кредитора  в  одній  особі.  Припинення  зобов’язання

неможливістю його виконання. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи.

Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи.

Порушення  зобов’язання.  Правові  наслідки  порушення  зобов’язання.

Прострочення  боржника.  Прострочення  кредитора.  Вина  як  підстава

відповідальності  за  порушення  зобов’язання.  Одностороння  відмова  від



зобов’язання.  Правові  наслідки  порушення  зобов’язання  з  вини  кредитора.

Підстави  звільнення  від  відповідальності  за  порушення  зобов’язання.

Відповідальність  боржника  за  дії  інших  осіб.  Субсидіарна  відповідальність.

Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ, визначену індивідуальними

ознаками.  Виконання  зобов’язання  за  рахунок  боржника.  Відповідальність  і

виконання зобов’язання в натурі.  Відшкодування збитків, завданих порушенням

зобов’язання.  Збитки  та  неустойка.  Відповідальність  за  порушення  грошового

зобов’язання.

Змістовий модуль 8. Загальні положення про договір

Тема 23. Поняття, значення, умови, укладання, зміна та розірвання

договору в цивільному праві.

Поняття  та  види  договору.  Свобода  договору.  Зміст  договору.

Обов’язковість договору. Типові умови договору. Строк договору. Ціна. Публічний

договір.  Договір  приєднання.  Попередній  договір.  Договір  на  користь  третьої

особи. Тлумачення умов договору. Укладення договору. Форма договору. Момент

укладення договору. Пропозиція укласти договору. Поняття пропозиції. Укладення

договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді. Укладення договору

за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді. Відповідь про прийняття

пропозиції, яка одержана із запізненням. Відповідь про згоду укласти договір на

інших  умовах.  Місце  укладення  договору.  Договір  та  правові  акти  органів

державної  влади,  органів  влади  АРК  та  органів  місцевого  самоврядування.

Вирішення переддоговірних спорів. Укладення договорів на біржах, аукціонах і

конкурсах. 

Тема 24. Договори, що спрямовані на передачу майна у власність.

Правова характеристика договору купівлі-продажу.  Договір  поставки.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними

й іншими ресурсами через приєднану мережу. Договір дарування. Договір  ренти.

Договір міни. Договір поставки. Договір довічного утримання (догляду). 



Тема  25.  Договори,  що  мають  на  меті  передачу  майна  у

користування.

Договір  найму  (оренди).  Договір  прокату.  Договір  найму  (оренди)

земельної ділянки. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди.

Договір  найму  (оренди)  транспортного  засобу. Договір  лізингу. Договір  найму

(оренди) житла. Договір позички. 

Тема 26.  Договори,  що  спрямовані  на  виконання  робіт  і  надання

послуг.

Загальна характеристика договорів про надання послуг. Договір підряду.

Договір перевезення. Договір транспортного експедирування. Договір зберігання.

Договір  страхування.  Договір  доручення.  Договір  комісії.  Договір  управління

майном. Договір позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу. Договір

банківського рахунку. Договір факторингу. Договір комерційної концесії. Договір

про спільну діяльність. 

Змістовий модуль 9. Недоговірні зобов’язання.

Тема 27. Публічна обіцянка винагороди.

Публічна  обіцянка  винагороди  без  оголошення  конкурсу.  Право  на

публічну обіцянку винагороди без  оголошення конкурсу. Зміст завдання.  Строк

(термін) виконання завдання. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Правові

наслідки  виконання  завдання.  Припинення  зобов’зання  у  зв’язку  з  публічною

обіцянкою винагороди. 

Публічна  обіцянка  винагороди  за  результатами  конкурсу.  Право  на

оголошення  конкурсу.  Умови  конкурсу.  Зміна  умов  конкурсу.  Відмова  від

проведення конкурсу. Переможець конкурсу. Особливості оцінювання результатів

інтелектуальної,  творчої  діяльності,  які  подані  на  конкурс.  Права  переможця

конкурсу. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс.

Тема  28.  Вчинення  дій  у  майнових  інтересах  іншої  особи  без  її

доручення.

Право  на  вчинення  дій  в  майнових  інтересах  іншої  особи  без  її

доручення. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без



її  доручення.  Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із  вчиненням

нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Тема  29.  Рятування  здоров’я  та  життя  фізичної  особи,  майна

фізичної або юридичної особи. 

Зобов’язання,  що  виникають  внаслідок  рятування  здоров’я  та  життя

фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої

особи.  Створення  загрози  життю,  здоров’ю,  майну  фізичної  особи  або  майну

юридичної особи. Усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або

майну юридичної особи. Наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну

фізичної  особи  або  майну  юридичної  особи.  Відшкодування  шкоди,  завданої

внаслідок неусенення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну

юридичної особи.

Тема 30. Відшкодування шкоди.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави

відповідальності  за  завдану  моральну  шкоду. Відшкодування  моральної  шкоди,

завданої  каліцтвом,  іншим ушкодженням  здоров’я  або  смертю фізичної  особи.

Відшкодування  шкоди,  завданої  особою   у  разі  здійснення  нею  права  на

самозахист.  Відшкодування  шкоди,  завданої  у  стані  крайньої  необхідності.

Відшкодування  юридичною  або  фізичною  особою  шкоди,  завданої  їхнім

працівником  чи  іншою  особою.  Відшкодування  шкоди,  завданої  органом

державної  влади,  органом  влади  АРК  або  органом  місцевого  самоврядування.

Відшкодування  шкоди,  завданої  посадовою  або  службовою  особою  органу

державної  влади,  органу  влади  АРК  або  органу  місцевого  самоврядування.

Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або

органом  місцевого  самоврядування  у  сфері  нормотворчої  діяльності.

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

органу  дізнання,  попереднього  (досудового)  слідства,  прокуратури  або  суду.

Відшкодування  майнової  шкоди  фізичній  особі,  яка  потерпіла  від  злочину.

Відшкодування  шкоди,  завданої  малолітньою  особою.  Відшкодування  шкоди,

завданої  неповнолітньою  особою.  Відшкодування  шкоди,  завданої



неповнолітньою  особою  після  набуття  нею  повної  цивільної  дієздатності.

Відшкодування  шкоди,  завданої  кількома  малолітніми  особами.  Відшкодування

шкоди,  завданої  кількома  неповнолітніми  особами.  Відшкодування  шкоди

батьками,  позбавленими  батьківських  прав.  Відшкодування  шкоди,  завданої

недієздатною  фізичною  особою.  Відшкодування  шкоди,  завданої  фізичною

особою,  цивільна  дієздатність  якої  обмежена.  Відшкодування  шкоди,  завданої

фізичною особою,  яка  не  усвідомлювала  значення  своїх  дій  та  (або)  не  могла

керувати ними. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди,  завданої  внаслідок взаємодії  кількох джерел підвищеної

небезпеки.  Відшкодування  ядерної  шкоди.  Відшкодування  шкоди,  завданої

спільно  кількома  особами.  Право  зворотної  вимоги  до  винної  особи.  Спосіб

відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Урахування вини потерпілого

та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди. Відшкодування

шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність. 

Відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом,  іншим  ушкодженням

здоров’я  або  смертю.  Відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом,  іншим

ушкодженням здоров’я.  Відшкодування  шкоди,  завданої  фізичній особі  під  час

виконання  нею  договірних  зобов’язань.  Визначення  заробітку  (доходу),

втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи,

яка працювала за трудовим договором. Визначення доходу, втраченого внаслідок

каліцтва  або  іншого  ушкодження  здоров’я  фізичної  особи  –  підприємця.

Відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом  або  іншим  ушкодженням  здоров’я

малолітньої  або  неповнолітньої  особи.  Відшкодування  шкоди,  завданої  смертю

потерпілого. Відшкодування витрат на поховання. Порядок відшкодування шкоди.

Збільшення  розміру  відшкодування  шкоди  на  вимогу  потерпілого  у  разі  зміни

стану його працездатності. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу

особи, яка завдала шкоди. Відшкодування шкоди у разі  припинення юридичної

особи,  зобов’язаної  відшкодовувати  шкоду. Відшкодування  витрат на  лікування

особи, яка потерпіла від злочину. Обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану

каліцтвом,  іншим  ушкодженням  здоров’я  або  смертю  внаслідок  злочину.



Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв’язку з підвищенням вартості життя

та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. 

Відшкодування  шкоди,  завданої  внаслідок  недоліків  товарів,  робіт

(послуг).  Підстави  відшкодування  шкоди,  завданої  внаслідок  недоліків  товарів,

робіт  (послуг).  Особи,  зобов’язані  відшкодувати  шкоду,  завдану  внаслідок

недоліків  товарів,  робіт  (послуг).  Строки  відшкодування  шкоди,  завданої

внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Тема  31.  Набуття,  збереження  майна  без  достатньої  правової

підстави.

Загальні положення про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням

майна  без  достатньої  правової  підстави.  Повернення  в  натурі  безпідставно

набутого майна. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна та витрат

на його утримання. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню. 

Змістовий модуль 10. Спадкове право.

Тема 32. Загальні положення про спадкування. Види спадкування.

Поняття спадкування. Норми цивільного права, що регулюють умови та

порядок  спадкування.  Спадкове  правонаступництво.  Суб’єкти  відносин

спадкування.  Підстави  виникнення  відносин  спадкування.  Види  спадкування.

Спадкування  за  законом.  Спадкування  за  заповітом.  Спадкування  на  підставі

рішення суду. Усунення відправа на спадкування. Відумерла спадщина.

Тема 33. Спадщина. Час і місце відкриття спадщини. Оформлення

права на спадщину.

Склад  спадщини.  Права  й  обов’язки  особи,  які  не  входять  до  складу

спадщини. Відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Спадкоємці. Право

на  спадкування.  Усунення  від  права  на  спадкування.  Спадкування  права  на

земельну ділянку. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності. Право

на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних

виплат,  які  належали  спадкодавцеві.  Спадкування  права  на  вклад  у  банку

(фінансовій  установі).  Спадкування  права  на  одержання  страхових  виплат

(страхового  відшкодування).  Спадкування  права  на  відшкодування  збитків,



моральної  шкоди  та  сплату  неустойки.  Спадкування  обов’язку  відшкодувати

майнову  шкоду  (збитки)  та  моральну  шкоду,  яка  була  завдана  спадкодавцем.

Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та

поховання спадкодавця.

Прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття спадщини. Строки

для  прийняття  спадщини.  Прийняття  заповідального  відказу.  Наслідки

пропущення строку для прийняття спадщини.  Право на  відмову від  прийняття

спадщини.  Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої  особи.

Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття

спадщини.  Відумерлість  спадщини.  Поділ  спадщини  між  спадкоємцями.

Переважне право окремих спадкоємців  на виділ  їм  спадкового майна у натурі.

Перерозподіл  спадщини.  Пред’явлення  кредитором  спадкодавця  вимог  до

спадкоємців.  Обов’язок  спадкоємців  задовольнити  вимоги  кредитора.  Охорона

спадкового майна.  Охорона  спадкового майна  виконавцем заповіту. Управління

спадщиною.

Право  спадкоємця  на  одержання  свідоцтва  про  право  на  спадщину.

Обов’язок  спадкоємця  звернутися  за  свідоцтвом  про  право  на  спадщину  на

нерухоме  майно.  Строк  видачі  свідоцтва  про  право  на  спадщину.  Державна

реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.

Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Тема 34. Спадкування за заповітом. Виконання заповіту.

Поняття  заповіту. Право  на  заповіт. Право заповідача  на  призначення

спадкоємців.  Право  заповідача  на  визначення   обсягу  спадщини,  що  має

спадкуватися  за  заповітом.  Право  заповідача  на  заповідальний  відказ.  Предмет

заповідального відказу. Втрата чинності заповідальним відказом. Право заповідача

на покладення на спадкоємця інших обов’язків.  Право на обов’язкову частку у

спадщині.  Заповіт  з  умовою.  Заповіт  подружжя.  Підпризначення  спадкоємця.

Спадкування  частини  спадщини,  що  не  охоплена  заповітом.  Встановлення

сервітуту  у  заповіті.  Загальні  вимоги  до  форми заповіту. Посвідчення  заповіту

нотаріусом. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів. Оголошення нотаріусом



секретного заповіту. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу

місцевого самоврядування. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою

особою.  Посвідчення  заповіту  при  свідках.  Право  заповідача  на  скасування  та

зміну заповіту. Таємниця заповіту. Тлумачення заповіту. Недійсність заповіту. 

Право  заповідача  на  призначення  виконавця  заповіту.  Призначення

заповіту за ініціативою спадкоємців. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.

Згода  особи  на  призначення  її  виконавцем  заповіту.  Повноваження  виконавця

заповіту. Право  виконавця  заповіту  на  плату  за  виконання  своїх  повноважень.

Контроль за виконанням заповіту. Право на оскарження дій виконавця заповіту.

Строк  чинності  повноважень  виконавця  заповіту. Право  виконавця  заповіту  на

відмову від здійснення своїх повноважень. 

Тема 35. Спадкування за законом.

Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на

спадкування.  Спадкування  усиновленими  та  усиновлювачами.  Перша  черга

спадкоємців  за  законом.  Друга  черга  спадкоємців  за  законом.  Третя  черга

спадкоємців  за  законом.  Четверта  черга  спадкоємців  за  законом.  П’ята  черга

спадкоємців за законом. Спадкування за правом представлення. Розмір частки у

спадщині спадкоємців за законом. 

Тема 36. Спадковий договір.

Поняття  спадкового  договору.  Сторони  у  спадковому  договорі.  Форма

спадкового  договору.  Обов’язки  набувача  у  спадковому  договорі.  Особливості

спадкового  договору  з  участю  подружжя.  Забезпечення  виконання  спадкового

договору. Розірвання спадкового договору.

4. Структура навчальної дисципліни



Назви
змістових
модулів і

тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усь
о

го 

у тому числі усь
ого 

у тому числі
л п Се

м
інд. с.р. л п сем. інд с.р

.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Змістовий модуль 1 Загальні в положення. Особи
Тема 1 
Поняття, 
предмет, 
функції, 
методи та 
система 
цивільного 
права

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4

Тема  2 
Цивільні 
правовідно
сини: 
поняття, 
елементи та
види

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4

Тема 3 
Фізичні 
особи. 
Поняття, 
зміст і види
цивільної 
правоздат-
ності та 
дієздатнос-
ті. Порядок 
обмеження 
цивільної 
правоздат-
ності та діє-
здатності

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4

Тема 4 
Підстави та
правові 
наслідки 
визнання 
фізичної 
особи 
безвісно 
відсут-
ньою й 
оголошен-
ня фізичної 
особи 
померлою. 
Акти 

6 2 – 2 – 2 6 1 – 1 – 4



5. Методи навчання                                                                                          

Словесні -(лекція бесіда, дискусія)

Наочні - (демонстрація)

    Практичні –  (самостійна робота) розв’язування творчих завдань; аналіз

законодавчих актів, що регулюють діяльність судових та правоохоронних органів

України;  проведення  тематичного  опитування  з  питань  теми  або  блоку;

синтезування  отриманих  знань  шляхом  вирішення  практичних  завдань;

проведення  власних  наукових  досліджень  студентами;  самостійне  вивчення

студентами  основних  проблемних  питань  правового  регулювання  з  обраної

проблеми, консультації з викладачем щодо обрання теми реферату та складання

плану, а також обговорення проблемних питань на індивідуальних заняттях.

Інтерактивні  –  (евристична  бесіда,  проблемна  лекція,  мозковий  штурм,

лекція-презентація, методи з використанням мультимедійних технологій та ін.)

6. Методи контролю

Процес вивчення навчальної дисципліни передбачає такі види контролю:

Поточний - за змістом він включає перевірку ступеня розуміння та засвоєння

студентом навчального матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-

правові  акти  та  навчально-методичну  літературу,  здатність  осмислити  зміст

вивчаємої  теми,  умінь  публічно  чи  письмово  представити  певний  матеріал,  а

також  пепевірку  завдань  самостійної  роботи;  розв’язання  завдань,  складання

процесуальних документів, розробка Програми попередження корупції

Тестовий метод;

Самоконтроль;

Підсумковий  -  здійснюється  у  формі  письмової  комплексної  контрольної

роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожен студент отримує індивідуальний

варіант контрольних завдань.



7.  Критерії оцінювання знань студента

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких : 

- 10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

- 20 балів – за індивідуальну роботу; 

- 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – опитування

(виступ і активна участь на кожному практичному занятті); 

- 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні роботи); 

- 20 балів – екзамен; 

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Контрольну  роботу студенти  виконують  у  формі  тестів,  колоквіуму  або

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які  були вже розглянуті  на

практичних заняттях. 

Реферати готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує з викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15-20 сторінок. 

Екзамен – це вид підсумкового контролю, засвоєння студентом теоретичного

та  практичного  матеріалу  з  навчальної  дисципліни,  що  проводиться  у  період

екзаменаційної сесії. 

У  разі  невиконання  студентом  якихось  завдань  поточного  модульного

контролю з об’єктивних причин він, має право з дозволу викладача відпрацювати

ці завдання. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS



Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82– 89 В

добре 
74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0 – 34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним
вивченням
дисципліни



8. Рекомендована література
Базова

1. Конституція  України  від  26  червня  1996  р.  //  Відомості  Верховної  Ради

України. 1996. № 30 Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради

України. 2003. № 40-41. Ст. 356.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної

Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 травня 2004 року // Відомості

Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

5. Сімейний  кодекс України  від  10  січня  2002  р.  //  Відомості  Верховної  Ради

України. 2002. № 21-22. Ст. 135.

6. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної

Ради Української РСР. 1983. № 28 Ст. 573.

7. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. 

8. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // ВВР України, 1993., № 25, ст.

274.

9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 липня 2012

р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 27. Ст. 282. 

10. Про автомобільний транспорт : Закон України  від 05 квітня 2001р. //

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 22. Ст. 105.

11.  Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня

1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради. 1994. № 13. Ст. 64.

12. Про архітектурну діяльність : Закон України від 20 травня 1999 р. //

Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст. 246.

13. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07 грудня 2000

р. // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30. 

14.  Про  відповідальність  за  несвоєчасне  виконання  грошових

зобов’язань  : Закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради

України. 1997. № 5. Ст. 28.



15.  Про  фінансовий  лізинг  :  Закон  України  від 16  грудня  1997  р. 

№ 723/97-ВР. //  Відомості Верховної Ради. 1998. № 16. Ст. 68.

16.  Про оренду землі : Закон України від 06 жовтня 1998 р. // ідомості

Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 46-47. Ст. 280.

17. Про страхування : Закон України від 07 березня 1996 р. // Відомості

Верховної Ради. 1996. № 18. Ст. 78.

18.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон

України від 20 жовтня 1996 р. № 448-97-ВР // Відомості Верховної Ради України.

1996. № 51. Ст. 292.

19.  Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх

обмежень : Закон України від 01 липня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. 2004.

№ 51. Ст. 553.

20.  Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –

підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради –

2003. № 31-32. Ст. 263.

21.  Про залізничний транспорт :  Закон України  від 04 липня 1996 р.

№ 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 40. Ст. 183.

22. Про заставу : Закон України від 02. жовтня 1992 року // Відомості

Верховної Ради України. 1992. № 47. Ст. 642.

23.  Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07

червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. 1996 р. № 36. Ст. 164.

24. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 р. //

Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. № 30. Ст. 379. 

25. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991р. //

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.

26.  Про  іпотеку  :  Закон  України  від  5  червня  2003  р.  //  Відомості

Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 313.

27.  Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999

року № 679-ХІV / Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238.



28.  Про  оренду  державного  та  комунального  майна  :  Закон  України

від 10.04.1992 № 2269-XII // Відомості Верховної Ради. 1992. № 30. Ст. 416.

29. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15

грудня 1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради. 1994. № 7. Ст. 32.

30. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України

від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 27-28. Ст.181.

31. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15

грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

32. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради. 1994. № 7. Ст. 34.

Корисні Internet-ресурси

33.  Офіційний  сайт  Верховної  Ради  України  [Пошукова  система]/

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

34. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

35. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

36. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

37.  Єдиний  державний  реєстр  судових  рішень  України  [Пошукова

система] / http://reyestr.court.gov.ua/

38.  Національна  наукова  бібліотека  ім.  В.І.  Вернадського  [Пошукова

система] / http://www.nbuv.gov.ua/

39. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

40. Рада Європи / http://www.coe.int/

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
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