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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Цивільні та с імейні відносини – це найширший плас т суспільних відносин. Участь у цих 

відносинах реалізується через можливіс ть мати та здійснювати цивільні та сімейні права і 

обов’язки.  При вивченні цього курсу студент набуває знань не лише сис теми актів ц ивільного та 

сімейного законодавс тва, але й відповідних теоретичних положень, без яких неможливо 

зрозуміти та тлумачити цивільно-правові і сімейно-правові категорії.   

Пререквізити (Постреквізити). 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем змістових модулів 1-4 

навчальної дисципліни «Теорія держави і права. Ч1», «Історії держави і права зарубіжних країн», 

«Судові та правоохоронні органи», «Логіки» «Теорія держави і права Ч2», «Римське право».  

Сис тема загальнотеоретичних знань навчальної дисципліни буде викорис товуватися при 

засвоєнні галузевих та прикладних навчальних дисциплін. Компетентнос ті, набуті студентами 

під час вивчення дисципліни «Цивільне та с імейне право» забезпечують умови для накопичення 

правового досвіду та с творюють умови для ефективного виконання ними своїх професійних 

обов'язків при здійсненні наукової та практичної юридичної 

 
Завдання навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право»:  

 вивчення актів цивільного законодавства, а також правових колізій, що 
виникають при їх застосуванні та вирішенні окремих спірних питань, 
характеристика правового статусу суб’єктів цивільного права та визначення 
правового режиму їх майна та способів їх захисту, ознайомлення із 

зобов’язальними правовідносинами;  
 вивчення спадкових правовідносин, ознайомлення із видами спадкування та 

особливостями укладання та змісту спадкового договору;  
 вивчення сімейних правовідносин та їх суб’єктів, способів захисту майнових і 

особистих немайнових прав членів сім’ї, особливостей правового режиму 
майна членів сім’ї, поняття, укладання та розірвання шлюбу;  
 

Результати вивчення навчальної дисципліни 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент/ка повинен/на:  

 

знати: 

теорію цивільного та сімейного права у поєднанні з теоретичними та практичними 

питаннями реалізації цивільних та сімейних прав та основні проблеми, що викликаються 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=572
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2351
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2356


конфліктами інтерес ів суб’єктів цивільних та сімейних правовідносин.  

 

вміти: 

 давати визначення основних категорій та понять, що міс тить курс цивільного та 

сімейного права;  

 вирізняти цивільні та сімейні правовідносини від інших видів правовідносин та 

характеризувати їх зміст, суб’єктів та об’єкти;  

 застосовувати у практичних ситуаціях цивільне та сімейне законодавс тво;  

 знати аномальні питання цивільного та сімейного права у поєднанні з проблемами 

адмініс тративно-правового, цивільно-процесуального та господарсько-процесуального 

права на сучасному етапі. 

 

володіти:  

 розуміти і знаходити шляхи вирішення головних проблем цивільного та сімейного права;  

 цивільно-правову та сімейно-правову термінологією;  

 навиками роботи з  правовими актами та з рішеннями Конс титуційного Суду України, 

Верховного Суду України, Європейського суду з прав людини;  

 навиками аналізу різних правових явищ (правових норм, юридичних фактів, правових 

відносин тощо);  

 навиками використання інформаційних технологій та баз даних;  

 навиками комунікації, взаємодії та партнерс тва, вміння в групі та формування власного 

внеску у виконання групових завдань;  

 навиками зрозумілого і недвозначного донесення висновків, а також знань та пояснень, 

ідей, проблем, рішень, що їх обґрунтовують, власного досвіду до фахівців і нефахівців в 

галузі професійної діяльності.  

мати: 

- досвід аналізу наукової та спеціальної літератури з дисципліни «Цивільне та сімейне 

право»;  

- високий рівень правової свідомос ті і культури, поваги до права, нетерпиміс ть до його 

порушення;  

бути ознайомленим:  

- з основними напрямами розвитку вітчизняної та зарубіжної науки в галузі актуальних 

проблем цивільного, сімейного права;  

- з головними проблемами приватного права;  

- досвідом вирішення правових проблем та коліз ій;  

- з головними проблемами співвідношення національного та міжнародного права.  

В с тудентів-юристів після засвоєння дисципліни повинні бути сформовані такі 

компетенції: 

Загальні компетенції: 

 ЗК 1. Здатність до абс трактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу.  

 ЗК 2. Здатність застосовувати знання в профес ійній діяльнос ті у стандартних та окремих 

нес тандартних ситуаціях. 

 ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою профес ійну діяльніс ть.  

 ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій 

професійній дискусії. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 ЗК 11. Вміння працювати самос тійно, проявляти добросовісніс ть, дисциплінованіс ть, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом.  

 ЗК 13. Цінування та повага різноманітнос ті і мультикультурнос ті.  

 ЗК 15. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

 

Фахові компетенції: 

 ФК 3. Знання стандартів правничої профес ії.  

 ФК 5. Знання Конвенції з захис ту прав людини та основоположних свобод, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини.  

 ФК 8. Знання засад і доктрин національного права, а також зміс ту правових інс титутів 

таких фундаментальних галузей права, як: конс титуційне право, адмініс тративне право і 



адмініс тративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне право.  

 ФК 9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.  

 ФК 10. Уміння зас тосувати знання у практичній діяльнос ті при моделюванні правових 

ситуацій.  

 ФК 12. Здатніс ть аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.  

 ФК 13. Здатніс ть застосовувати юридичну аргументацію.  

 ФК 14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначенос ті.  

 ФК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 ФК 16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захис ту 

прав та інтерес ів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм 

щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.  

 ФК 18. Здатніс ть до критичного та сис темного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у профес ійній діяльнос ті. 

 

Формат вивчення навчальної дисципліни 
Змішаний (Blended Learning) - вивчення навчальної дисципліни передбачає поєднання 

традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології (відео-, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування тощо). 

діяльності.  

Технічне забезпечення /обладнання 
При засвоєнні дисципліни викорис товуються сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання,  інформаційні ресурси та програмні продукти, що зас тосовуються в правовій 

діяльності, а для комунікації з викладачем - мобільний телефон та/або комп'ютерна техніка із 

виходом в глобальну мережу. 

 

Політика курсу 
Політика щодо організації навчального процесу: організація навчального процесу при 

вивченні навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» здійснюється відповідно до  

Конс титуції України, Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію освітнього 

процесу у НУБІП України, освітньо-профес ійної програми підготовки фахівців  напряму 081 

«Право» ОС «Бакалавр» та інших документів щодо організації освітнього та виховного процесу 

в НУБіП України.  

Політика щодо відвідуваності занять: відвідування занять є обов'язковими для видів 

діяльності, що передбачають формат F2F (Face To Face, очності). За об'єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне с тажування, індивідуальний графік тощо) навчання може 

відбуватись дис танційно на навчальній платформі Elearn за погодженням із викладачкою курсу.  

Політика щодо взаємодії під час занять у форматі F2F: зберігати допус тимий рівень 

тиші для роботи в аудиторії; активна учас ть під час обговорення в аудиторії, відкритіс ть і 

готовніс ть пізнавати нове, працелюбс тво, здатніс ть аналізувати матеріал, мати власну точку зору 

і вміти її обґрунтовувати, повага та толерантніс ть до чужої думки; вміти визнавати хибність; 

панування я-висловлювань при озвучуванні своєї позиції підчас аудиторних занять та ми-

висловлювань при написанні наукових робіт, знайомс тво з першоджерелами, рекомендованою 

літературою, креативність та творчіс ть у всіх видах діяльнос ті. Під час проведення аудиторних 

занять дозволяється залишати аудиторію на короткий час за потреби і за дозволом викладачки, а 

також вживати безалкогольні напої. 

 Політика щодо академічної доброчесності: порушення академічної доброчеснос ті не 

толерується. Дотримання академічної доброчеснос ті студентами та відповідальніс ть за її 

порушення регулюються Положенням про академічну доброчесніс ть у Національному  

університеті біоресурсів і природокорис тування України. Викорис тання мобільних прис троїв під 

час групової роботи на практичних заняттях допускається лише з дозволу викладачки.  
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Рекомендована література 
Зі списком рекомендованої літератури можна ознайомитися у робочій навчальній програмі 

«Цивільне та с імейне право» або у розділі «Навчальна та спеціальна література,  інтернет-

джерела та мультимедійні матеріали» на Elearn. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 

екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України.  

 

Загальна система 

оцінювання курсу  

Максимальна 
кількість 
балів за 
змістовий 

модуль 

Максимальна 
кількість 
балів за 
навчальну 

роботу 

Максимальна 
кількість 
балів за 
екзамен 

Максимальна 
кількість 
балів за 
дисципліну 

100 70 30 100 

Максимальна 

кількість балів за 

окремі види діяльності  

Лекція Практичне 
завдання 

Самостійне 
завдання 

Атестаційний 
тест до 
змістового 
модуля 

Шкала 

співвідношення балів 

та національної оцінки  

кількість балів національна оцінка 

90 -100 Відмінно 

74 - 89 Добре 

60 - 73 Задовільно 
0 - 59 Незадовільно 

Загальні 

Вимоги  

до виконання 

практичних завдань  

див.:    https://elearn.nubip.edu.ua/mod/page/view.php?id=30036 

Вимоги до 

самостійної роботи  

 

ЦСП 1  

(Цивільне та сімейне 

право Частина 1)  

див. https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=30084 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=30085 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=30086 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=30091 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=30092 

Вимоги до 

самостійної роботи  

 

ЦСП 2 

(Цивільне та сімейне 

право Частина 2) 

див.: https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114251 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114252 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114257 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114259 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114258 
 

Вимоги до 

самостійної роботи  

 

ЦСП 3 

(Цивільне та сімейне 

право Частина 3) 

див. : https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114719 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114720 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114726 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=114727 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю  

Рейтинг з навчальної роботи не менше 42 балів 

Вимоги до 

проведення екзамену 

Екзамен проводиться у письмовій формі із подальшою 

співбесідою. Екзаменаційний білет включає два теоретичні 
питання, вага кожного з яких становить 10 балів, та 10 тестових 
завдань різних видів складності. 
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