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Очна (денна)
7 кредитів / 210 годин
Українська
Дисципліна «Цивільне та сімейне право» передбачає опанування
студентами теоретичних засад та практичних навичок у сфері правового
регулювання майнових і особистих немайнових відносин. Цивільні та
сімейні правовідносини є досить поширеними в суспільстві, адже вони
виникають на підставі норм, що супроводжують життя людини від
народження і до смерті, врегульовують майже усі грані її приватного та
сімейного життя. Саме тому положення цивільного та сімейного права
займають особливе місце у правовій системі України і слугують
підґрунтям професійної підготовки юриста.
Загальні положення цивільного права, норми цивільного права, що
регулюють особисті немайнові та майнові правовідносини, право
власності та інші речові права, право інтелектуальної власності,
зобов’язальне право, окремі види зобов’язань, спадкове право, загальні
положення сімейного права, правовідносини подружжя, правовідносини
батьків та дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Полягає у досягненні всебічного поглибленого розуміння
студентами природи і сутності цивільно-правових та сімейно-правових
відносин, набутті практичних навичок застосування правових норм, що
регламентують ці відносини, тлумачити нормативно-правові акти та вміло
застосовувати їх в реальних умовах своєї майбутньої професійної
діяльності.
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою
обґрунтованістю.
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння
складних питань з певної теми.
Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна
допомога і діяти відповідно до рекомендацій.
Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно
вживаючи правничу термінологію.
Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб
розкрити зміст основних питань.
Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування
права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових
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Як можна
користуватисянабутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Навчальна логістика

ситуаціях.
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у
стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово,
добре володіти правничою термінологією.
Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно
формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх
обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та
виправляти власні помилки
Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність,
дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також
працювати у команді колег за фахом.
Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних
свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав
людини.
Знання основ права Європейського Союзу.
Знання засад і доктрин національного права, а також змісту
правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як:
конституційне право, адміністративне право, цивільне і цивільне
процесуальне право, сімейне, трудове право, господарське і господарське
процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
Навички реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права;
Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих
способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог
професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення
персональних даних та конфіденційної інформації.
МОДУЛЬ І
Тема 1. Поняття цивільного права як галузі права, його предмет,
метод, джерела
Тема 2. Цивільні правовідносини
Тема 3. Об’єкти цивільних прав. Особисті немайнові права
Тема 4. Правочини
Тема 5. Представництво та довіреність
Тема 6. Строки і терміни в цивільному праві, позовна давність
МОДУЛЬ ІI
Тема 7. Здійснення та захист цивільних прав. Цивільно-правова
відповідальність
Тема 8. Право власності та інші речові права
Тема 9. Право інтелектуальної власності
Тема 10. Загальні положення зобов’язального права
МОДУЛЬ ІIІ
Тема 11. Окремі види договірних зобов’язань
Тема 12. Зобов’язання з односторонніх дій
Тема 13. Позадоговірні зобов’язання
Тема 14. Спадкове право
МОДУЛЬ ІV
Тема 15. Поняття сімейного права, предмет та метод, джерела
Тема 16. Шлюб. Умови та порядок укладення. Недійсність шлюбу
Тема 17. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір
Тема 18. Припинення шлюбу
Тема 19. Права та обов’язки батьків та дітей. Права та обов’язки
інших членів сім’ї та родичів
Тема 20. Правові форми виховання дітей, позбавлених батьківського
піклування
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Пререквізити

Постреквізити

Рекомендована
література

Інформаційніресурси

З метою підвищення якості засвоєння курсу «Цивільне та сімейне
право» здобувач освіти має опанувати до початку вивчення курсу
наступні дисципліни: «Правознавство», «Теорія держави і права».
Дисципліна «Цивільне та сімейне право» є складовою циклу
професійної та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з
права. Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні
дисциплін: «Господарське право», «Фінансове право», «Екологічне та
земельне право», «Цивільний процес», інших спеціальних курсів. Набуті
знання можуть бути використанні при написанні курсової роботи,
навчальної та виробничої практик.
Основна (базова)
1. Дякович М. М. Сімейне право України. Навч. пос. 2-ге вид. випр.
і доп. [Текст] / М. М. Дякович. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2012. – 552 с.
2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.
Станом на 3 лютого 2020 року / За заг. ред. Короєда С. О. – Київ :
Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 1152 с.
3. НПК Сімейного кодексу України. Судова практика з питань
сімейних стосунків. Станом на 05.09.2017 р. [Текст] / С. М. Кавун, О. М.
Клюєв, А. А. Стародубцев, та ін. - К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с.
4. Сімейне право : підручник [Текст] / за заг. ред.: В. І. Борисова, І.
В. Жилінкова. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2012. – 322 с.
5. Цивільне право. Підручник у 2-х томах, т.2.- 2-е вид. [Текст] / В.
І. Борисова, Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. / За ред. В. І. Борисової, І. В.
Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2014. – 816 с.
6. Цивільне право. Конспект лекцій для студентів спеціальності 081
– «Право» денної та заочної форм навчання, Терещук Галина Андріївна. Луцьк: ЛНТУ, 2017. - 267 с.
7. Цивільне право України : навч. посіб.: у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В.
Курилина, М. В. Іванова. -2-ге вид., допов. і перероб. Т. 1. Київ : Алерта,
2019. 342 с.
Допоміжна
1. Захист сімейних прав та інтересів в порядку непозовного
цивільного судочинства : Монографія [Текст] / Г. В. Чурпіта. – К. : ЦУЛ,
2016.- 434 с.
2. Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика
[Текст] / А. В. Григоренко. – К. : ЦНЛ, 2016. – 344 с.
3. Кухарєв О. Є. Спадкове право України : навч.-практ. посіб.
[Текст] / О. Є. Кухарєв. – К. : Правова єдність : Алерта, 2013. – 328 с.
4. Пучковська І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава
та притримання як способи захисту прав кредитора в договірному
зобов’язанні: навч. посібник [Текст] / І. Й. Пучковська. – Х. : ФІНН, 2013.
– 144 с.
5. Флорескул-Світова С.Л. Сімейне право: навч. посібник –
Чернівці: «Місто», 2016. 118 с.
6. Язвінська О. М. Захист прав споживачів [Текст] / О. М.
Язвінська, Л. М. Іваненко. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 496 с.
http://www.reyestr.court.gov.ua/ – єдиний державний реєстр судових рішень;
https://zakon.rada.gov.ua/ – освітній портал Верховної ради України;
http://www.nbuv.gov.ua – освітній портал Національної бібліотеки України ім.
В.І.Вернадського;
http://www.ovu.com.ua/pages/bmu – освітній портал загальнодержавного
науково-практичного фахового видання «Бюлетень Міністерства юстиції
України»;
http://www.court.gov.ua/clients/vs.nsf/(firstview)/vis.html – освітній портал
загальнодержавного періодичного видання «Вісник Верховного Суду
України»;
http://www.pravoua.com.ua/ua – офіційний портал загальнонаціонального
науково-практичного юридичного журналу «Право України»;
http://www.ligazakon.ua – офіційний портал Ліга Закон.
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Формат
та обсяг курсу

Вид занять
Лекції
Семінарські
Практичні
Самостійна робота

Кількість годин
64
32
32
82

Розподіл балів, форма
контролю

Форми контролю
Модуль 1
Модуль 2
Залік
Модуль 3
Модуль 4
ІСПИТ

Максимальна кількість балів
32
18
50
28
22
50

Циклова комісія

Правничих дисциплін

Відділення

Юридичне відділення

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Викладач(і)

Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу в
Moodle)

Сума балів за всі
види
навчальної
діяльності
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Оцінка
за національною шкалою
залік

іспит
5 (відмінно)

зараховано

4 (добре)
3 (задовільно)

35-49

FX

не зараховано

0-34

F

не зараховано

2(незадовільно)
з можливістю
повторного
складання
2(незадовільно)
з обов’язковим
повторним курсом

СВІТЛАНА ЛАЗАРІВНА ФЛОРЕСКУЛ-СВІТОВА
Посада: викладач
Категорія: вища кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: викладач-методист
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
E-mail: s.floreskul-svitova@chnu.edu.ua

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=105
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