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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни «Основи приватних відносин» – отримання 

студентами сучасних теоретичних і практичних знань стосовно значення 

норм та інститутів загальної частини цивільного права, правового 

регулювання цивільних відносин в Україні, а також формування певних 

вмінь та навичок щодо застосування на практиці норм чинного законодавства 

стосовно вирішення проблем, висунутих і накопичених практикою 

розв’язання цивільних спорів. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. 

Загальна 

характеристика 

цивільного права. 

Поняття та 

особливості 

цивільного 

правовідношення 

 

2/2 Знати поняття 

цивільного права 

його місце в системі 
права України. 

Розуміти сутність 

методів. Функцій та 
принципів 

цивільного права. 

Аналізувати систему 
цивільного 

законодавства. 

Усвідомлювати 

співвідношення 
цивільного права та 

цивільного 

законодавства. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 2. 

Об’єкти 

цивільних прав. 

Фізичні та 

юридичні особи 

2/2 Знати структуру, 

види та підстави 

виникнення 

цивільних 
правовідносин. 

Вміти розрізняти 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

5 



як суб’єкти 

цивільного права  

 

об’єкти цивільних 
правовідносин, 

визначати їх 

характерні риси. 
Усвідомлювати 

особливості права та 

обов’язків фізичних 
осіб залежно від 

обсягу їх 

дієздатності. 

Розуміти сутність 
юридичної особи як 

суб’єкта цивільних 

відносин. Вміти 
розрізняти 

юридичних осіб 

залежно від способу 

та мети створення. 

в elearn) 

 

Тема 3. 

Правочини. 

Представництво 

і довіреність 

 

2/2 Знати умови 

дійсності правочинів, 

могти 
охарактеризувати 

правову природу 

певного правочину. 

Знати підстави 
визнання правочину 

недійсним. 

Усвідомлювати 
наслідки, які 

спричиняє визнання 

правочину 
недійсним. 

Тести. 

Питання. 

Вирішення 

юридичних 

кейсів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 4. Строки 

та терміни. 

Позовна 

давність 

 

2/2 Знати відмінності 

між строками і 

термінами. Розуміти 
сутність понять: 

«позовна давність», 

«зупинення позовної 
давності», 

«переривання 

позовної давності». 

Тести. 

Питання. 

Розгляд 

судової 

практики. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 5. Право 

власності. 

Володіння. 

Захист права 

власності 

 

2/2 Розуміти сутність 

поняття «право 

власності», «зміст 
права власності». 

Знати підстави 

виникнення та 
припинення права 

власності. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 6. 

Спадкове право 

 

2/2 Знати поняття, 

предмет та принципи 
спадкового права, 

склад спадщини, 

права та обов’язки, 
які не входять до 

складу спадщини; 

час і місце відкриття 

спадщини; 

Тести. 

Питання. 

Розгляд 

судової 

практики та 

вирішення 

юридичних 

кейсів. 

5 



особливості 
спадкування окремих 

видів майна та прав 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

Тема 7. Загальні 

положення про 

зобов’язання. 

Цивільно-

правовий договір. 

Способи 

забезпечення 

виконання 

зобов’язань. 

Припинення 

зобов’язань 

 

2/2 Усвідомлювати 

сутність поняття 

«зобов’язання». 
Знати підстави 

виникнення 

зобов’язань, вміти 
характеризувати 

види цивільно-

правових 
зобов’язань. Вміти 

тлумачити поняття 

«цивільно-правовий 

договір». 
Усвідомлювати 

порядок укладення 

договору. Знати види 
цивільно-правових 

договорів. Знати 

умови та підстави 
настання цивільно-

правової 

відповідальності. 

Вміти 
характеризувати 

види 

цивільноправової 
відповідальності. 

Знати підстави 

припинення 

зобов’язань та їх 
наслідки для сторін. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Модуль 2 

Тема 1. 

Поняття, 

предмет, метод, 

функції та 

принципи 

сімейного права 

України. Сімейні 

правовідносини 

 

2/2 Знати поняття 
сімейного права, 

аналізувати місце 

сімейного права в 
системі права, знати 

предмет, метод, 

функції сімейного 

права, вміти 
проаналізувати 

національне 

законодавство в 
сфері сімейних 

правовідносин та 

міжнародні договори 
України в системі 

сімейного 

законодавства. 

Тести. 

Питання. 

Вивчення 

судової 

практики. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 2. 

Поняття, умови 

і порядок 

укладення 

шлюбу. 

2/2 Знати загальні 
положення про 

шлюб, загальні 

підстави укладання 
шлюбу, порядок 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

4 



Недійсність 

шлюбу. Особисті 

немайнові права 

і обов’язки 

подружжя. 

Правовідносини 

між подружжям 

з приводу 

належного їм 

майна 

 

реєстрації шлюбу, 
проаналізувати 

правові наслідки 

шлюбу, 
використовувати 

набуті знання під час 

вирішення 
практичних завдань. 

Знати поняття та 

підстави недійсності 

шлюбу, порядок 
визнання шлюбу 

недійсним після його 

укладання, час з 
якого шлюб є 

недійсним, 

проаналізувати 

особливі правові 
наслідки недійсності 

шлюбу. 

в elearn) 

 

Тема 3. 

Аліментні 

зобов’язання. 

Шлюбний 

договір. 

Припинення 

шлюбу 

 

2/2 Знати загальні 
положення про 

майнові 

правовідносини між 

батьками та дітьми, 
про обов’язок 

батьків утримувати 

дитину та підстави 
для звільнення 

батьків від такого 

утримання, 
проаналізувати 

відповідальність за 

прострочення сплати 

аліментів, знати про 
обов’язок батьків 

утримувати 

повнолітніх дочку, 
сина, які 

продовжують 

навчання, знати про 
обов’язок дочки, 

сина брати участь у 

додаткових витратах 

на батьків. 

Тести. 

Питання. 

Вивчення 

судової 

практики та 

вирішення 

юридичних 

кейсів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 4. 

Підстави 

виникнення 

правовідносин 

між батьками і 

дітьми. 

Особисті 

правовідносини 

між батьками і 

дітьми. 

Позбавлення і 

обмеження 

батьківських 

2/2 Знати про принцип 

рівності прав та 

обов’язків подружжя 
щодо дитини, 

рівності прав та 

обов’язків дітей 

щодо батьків, знати 
особисті немайнові 

права та обов’язки 

батьків щодо дітей та 
навпаки, вміти 

провести 

розмежування, 

проаналізувати 
підстави позбавлення 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

4 



прав 

 

батьківських прав, 
правові наслідки 

позбавлення 

батьківських прав та 
порядок поновлення 

цих прав. 

Тема 5. Право 

батьків і дітей 

на майно. 

Особисті 

немайнові права 

і обов’язки інших 

членів сім’ї та 

родичів 

 

2/2 Знати загальні 

положення про 
відносини інших 

членів сім’ї та 

родичів, які 
регулюються 

Сімейним кодексом 

України, аналізувати 
особисті немайнові 

права і обов’язки та 

майнові обов’язки із 

утримання інших 
членів сім’ї та 

родичів, 

розмежовувати їх. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 

Тема 6. 

Аліментні 

правовідносини 

між іншими 

членами сім’ї та 

родичами 

 

2/2 Знати загальні 

положення про 

аліментні  відносини 

батьків та дітей, які 
регулюються 

Сімейним кодексом 

України, аналізувати 
особисті немайнові 

права і обов’язки та 

майнові обов’язки із 

утримання. 

Тести. 

Питання. 

Вирішення 

юридичних 

кейсів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

4 

Тема 7. 

Усиновлення. 

Опіка та 

піклування. 

Патронат над 

дітьми 

 

2/2 Знати поняття та 

значення 

усиновлення, умови 
усиновлення, 

проаналізувати облік 

дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування, які 

можуть бути 
усиновлені, передані 

під опіку, знати 

порядок та 
процедуру 

усиновлення, правові 

наслідки 

усиновлення, 
розмежовувати 

процедуру 

усиновлення 
громадянином 

України та 

іноземцем дитини, 
яка є громадянином 

України, правильно 

застосовувати набуті 

знання у сімейно-
правових ситуаціях 

Тести. 

Питання. 

Вивчення 

судової 

практики. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

5 



Тема 8. Сімейні 

правовідносини з 

іноземним 

елементом 

 

2/2 Знати загальні 
положення 

міжнародного 

сімейного права, 
правове регулювання 

укладення шлюбу в 

міжнародному 
приватному праві, 

правові наслідки 

шлюбу, 

правовідносини 
подружжя, 

припинення шлюбу, 

права та обов’язки 
батьків та дітей, 

міждержавне 

усиновлення. 

Тести. 

Питання. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

 

4 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


