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АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна «Цивільне право України (особлива частина)» одна з основних галузевих
навчальних дисциплін, вивчення якої забезпечує усвідомлення студентами теоретичних
аспектів цивільного права та науки цивільного права, теоретичних і законодавчих категорій
галузі, які безпосередньо розкривають зміст інститутів і підгалузей цивільного права та
практики застосування цивільно-правових норм. Особливе місце в системі цивільного права
України займають такі його підгалузі як зобов'язальне право та спадкове право.
В особливій частині Цивільного права України розглядаються загальне вчення про
зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівляпродаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення,
страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо),
позадоговірні зобов'язання, спадкування.
Цивільне право України (особлива частина) це обов’язкова навчальна дисципліна циклу
професійної підготовки, є продовженням навчального курсу Цивільне право України (загальна
частина)» та базується на положеннях навчальних дисциплін «Римське приватне право»,
«Теорія держави і права», «Конституційне право України».

СТРУКТУРА КУРСУ ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)

22/16

ТЕМА

14/10

Тема 2. Цивільно-правовий договір

8/6

Знати поняття та види зобов’язань.
Підстави виникнення зобов’язань,
сторони зобов’язання. Вміти
аналізувати часткові, солідарні та
субсидіарні зобов’язання. Знати
строк, місце, спосіб, валюту та
предмет зобов’язання. Вміти
проаналізувати засоби забезпечення
виконання зобов’язання. Знати
правові наслідки порушення
зобов’язань та відповідальність за
порушення зобов’язання

Питання, ситуації для аналізу

Знати поняття, значення та функції
договору у цивільному праві, вміти
проаналізувати Публічний,
Попередній договір, Договір
приєднання та Договір на користь
третьої особи, проводити
розмежування між пропозицією
укласти договір та прийняттям такої
пропозиції, знати правові підстави
зміни і розірвання договору та
правові наслідки такої зміни чи
розірвання

Питання, ситуації для аналізу,
модульний контроль

Змістовий модуль 2. Договори про передачу майна у власність та користування

Тема 3. Купівля-продаж

10/6

ФОРМИ КОНТРОЛЬ

Змістовий модуль 1. Загальні положення про зобов’язання та цивільно-правовий договір

Тема 1. Загальні положення про
зобов’язання

34/34

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вміти провести правову
характеристику договору купівліпродажу, знати форму, сторони
договору та їхні права і обов’язки,
аналізувати правові наслідки
порушення договору купівліпродажу, вміти проводити правову
характеристику різновидів договору
купівлі-продажу

Питання, практичні завдання

КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)

ТЕМА
Тема 4. Дарування

4/4

Тема 5. Рента

4/4

Тема 6. Довічне утримання

4/4

Тема 7. Найм (оренда)

4/4

Тема 8. Різновиди найму (оренди)

4/4

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ФОРМИ КОНТРОЛЬ

Вміти аналізувати правову
характеристику договору дарування,
знати предмет, форму, сторони
договору та обов’язки дарувальника,
правові підстави розірвання
договору, проводити розмежування
між дарунком та пожертвою

Питання, реферати-повідомлення,
ситуації для аналізу

Знати предмет, форму, сторони
договору та їхні права і обов’язки,
види ренти, вміти проаналізувати
умови забезпечення
ренти,визначити ознаки ренти, що її
характеризують, проводити
розмежування розрахунків між
сторонами у разі розірвання
договору ренти, знати про ризики
випадкового знищення або
випадкового пошкодження майна,
переданого під виплату безстрокової
ренти та вміти пояснити їх
Знати особливості укладання
договору довічного утримання
(догляду), моменти виникнення у
набувача права власності на майно,
передане за договором довічного
утримання (догляду), вміти
проаналізувати умови забезпечення
виконання договору довічного
утримання та умови припинення
такого договору, знати правові
наслідки розірвання договору
Знати предмет, форму, сторони
договору та їхні права і обов’язки, про
ризики випадкового знищення або
випадкового пошкодження речі,
умови піднайму, переважні права
наймача, проаналізувати умови
припинення та розірвання договору
найму, знати строки позовної
давності, що застосовується до вимог,
які випливають із договору найму
Знати предмет, форму договору,
вміти аналізувати різновиди договору
найму (оренди), знати їх особливості

Питання, практичні завдання, тести

Питання, практичні
завдання/задачі

Питання, тести, задачі

Питання, ситуації для аналізу,
реферати-повідомлення

КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)

ТЕМА

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Тема 9. Найм (оренда) житла.
Оренда житла з викупом
4/4

Тема 10. Позичка

Знати предмет, форму, сторони
договору, строк договору,
проаналізувати правові особливості
розірвання та припинення договору
позички, наслідки неповернення речі

-/4

Питання, практичні завдання

Питання, ситуації для аналізу,
модульний контроль

Змістовий модуль 3. Договори про виконання робіт та надання послуг

40/34

Тема 11. Підряд

6/4

Тема 12. Різновиди договору
підряду
6/4

Тема 13. Послуги. Загальні
положення
2/4

Тема 14. Перевезення

4/4

Вміти аналізувати правову
характеристику договору найму
(оренди) житла, знати форму,
предмет, сторони договору, їхні
права та обов’язки, особливості
договору оренди житла з викупом

ФОРМИ КОНТРОЛЬ

Знати загальну правову
характеристику договору підряду,
поняття кошторису, види кошторису,
аналізувати права та обов’язки
підрядника та замовника, знати
умови позовної давності, що
застосовуються до вимог щодо
договору підряду та наслідки
нез’явлення замовника за
одержанням роботи

Вміти провести загальну правову
характеристику різновидів договору
підряду, аналізувати ризики
випадкового знищення або
випадкового пошкодження об’єкта,
особливості передання та прийняття
робіт, умови відповідальності
виконавця за порушення договору
Проаналізувати правову
характеристику договору про
надання послуг, особливості
виконання договору та умови плати
за договором про надання послуг,
правильно застосовувати набуті
знання у цивільно-правових ситуаціях
Вміти провести загальну правову
характеристику договору
перевезення, аналізувати особливості
різновидів договору перевезення та
підстави відповідальності за
зобов’язаннями, що випливають із
договору перевезення, орієнтуватися
та вміти правильно застосувати
нормативно-правові акти, що
регулюють умови перевезення

Питання, реферати-повідомлення,
тести

Питання, задачі, тести

Питання, практичні завдання,
реферати-повідомлення

Питання, ситуаційні завдання

КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)

ТЕМА

Тема 15. Зберігання

6/4

Тема 16. Страхування

4/4

Тема 17. Доручення

4/2

Тема 18. Комісія

4/4

Тема 19. Управління майном

4/4

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вміти провести правову
характеристику договору зберігання,
знати форму договору,
проаналізувати особливості плати за
договором та підстави
відповідальності зберігача за втрату
або пошкодження речі, вміти
правильно застосувати нормативноправові акти, що регулюють умови
такого зберігання
Знати поняття, предмет, форму,
сторони договору, його істотні умови,
розмежовувати договір страхування
на користь третьої особи та
співстрахування, види обов’язкового
страхування, вміти проаналізувати
підстави припинення договору та
визнання його недійсним

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Питання, ситуаційні завдання,
реферати-повідомлення

Питання, тести, задачі

Знати правову характеристику
договору доручення, цивільноправові аспекти регулювання
договірних відносин, що виникають
між довірителем та повіреним, аналіз
чинного законодавства щодо
регулювання відносин доручення

Питання, ситуації для аналізу

Вміти провести правову
характеристику договору комісії,
знати сторони договору, аналізувати
їхні права та обов’язки, проводити
розмежування договору комісії від
інших посередницьких договорів

Питання, реферати-повідомлення,
практичні завдання

Знати загальну характеристику
правовідносин, що виникають із
управління майном (право довірчої
власності), істотні умови договору,
сторони договору: установник
управління, управитель,
вигодонабувач, порядок здійснення
управління майном, а також вміти
проаналізувати порядок звернення
стягнення на майно, передане в
управління за вимогою кредитора
уставника управління, орієнтуватися в
законодавчих актах, що регулюють
відносини управління майном

Питання, практичні
завдання/задачі, модульний
контроль

КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)
26/28

ТЕМА

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Змістовий модуль 4. Договори, що пов’язані з наданням фінансових послуг та розпорядженням майновими
правами інтелектуальної власності
Тема 20. Позика. Кредит

4/4

Тема 21. Банківський вклад.
Банківський рахунок. Рахунок
умовного зберігання (ескроу)
4/4

Тема 22. Факторинг

4/4

Тема 23. Розрахунки
4/4

Тема 24. Розпорядження
майновими правами
інтелектуальної власності
4/4

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знати правову характеристику
договору позики, умови процентів за
договором позики та випадки
безпроцентної позики, аналізувати
заходи забезпечення виконання
зобов’язання позичальником, знати
умови укладання кредитного
договору як різновиду договору
позики, порядок надання кредиту та
відмова від надання або одержання
кредиту
Вміти провести загальну правову
характеристику договору, знати
істотні умови договору, порядок
внесення грошових коштів на
рахунок вкладника іншою особою,
аналізувати правові наслідки
неналежного виконання банком
операцій за рахунком клієнта,
підстави для розірвання договору
банківського рахунку, орієнтуватися в
нормативно-правових актах, що
регулюють відповідні відносини та
вміти застосовувати їх під час
вирішення ситуаційних завдань
Знати поняття договору та типи
договорів факторингу, сторони
договору, їхні права та обов’язки,
предмет договору, аналізувати
зустрічні вимоги боржника та
порядок захисту прав боржника

Знати поняття та форми розрахунків
у господарському обігу, аналізувати
види безготівкових розрахунків та
вміти розмежовувати їх
Знати цивільно-правову
характеристику договорів щодо
розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності,
розмежовувати види цих договорів,
проаналізувати порядок державної
реєстрації договорів щодо
розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності,
орієнтуватися в чинному
законодавстві, щодо майнових прав
інтелектуальної власності та вміти
застосовувати його під час вирішення
практичних завдань

Питання, ситуаційні завдання, тести

Питання, практичні завдання,
реферати-повідомлення, тести

Питання, ситуації для аналізу

Питання, практичні завдання,
реферати-повідомлення

Питання, практичні завдання,
реферати-повідомлення

КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)

ТЕМА

Тема 25. Комерційна концесія

4/4

Тема 26. Договори про спільну
діяльність
2/4

18/12

Знати поняття договору, сторони у
договорі, аналізувати їх права та
обов’язки, особливі умови договору
комерційної концесії, знати умови
зміни договору комерційної концесії
та підстави припинення договору,
випадки збереження чинності
договору комерційної концесії
Знати загальну характеристику
договору про спільну діяльність,
вміти проаналізувати ознаки
договору, розмежовувати та
визначати співвідношення договору
про спільну діяльність та
засновницького договору,
проаналізувати загальні умови та
форми відповідальності учасників
спільної діяльності

Питання, ситуації для аналізу

Питання, практичні завдання,
модульний контроль

Змістовий модуль 5. Недоговірні зобов’язання
Тема 27. Зобов’язання з
односторонніх дій. Публічна
обіцянка винагороди

4/4

Тема 28. Інші види зобов’язань з
односторонніх дій
4/3

Тема 29. Зобов’язання з
відшкодування шкоди
10/6

20/16

Знати підстави виникнення
зобов’язань з односторонніх дій та
види таких зобов’язань, порядок
зміни умов публічної обіцянки
винагороди, публічна обіцянка
винагороди за результатом конкурсу,
аналізувати випадки відмови від
проведення конкурсу та їх наслідки,
права переможця конкурсу
Знати які зобов’язання виникають
внаслідок усунення загрози життю,
здоров’ю, майну фізичної особи або
майну юридичної особи,
проаналізувати правові наслідки
набуття або збереження майна без
достатньої правової підстави
Знати загальні підстави
відповідальності за завдану майнову
та моральну шкоду, вміти
проаналізувати взаємодію інституту
відшкодування шкоди з іншими
інститутами цивільного права, знати
систему зобов’язань з відшкодування
шкоди та розмежовувати її

Питання, реферати-повідомлення

Питання, практичні
завдання/задачі, тести

Питання, ситуації для аналізу,
модульний контроль

Змістовий модуль 6. Спадкове право
Тема 30. Загальні положення про
спадкування

6/4

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знати поняття спадкового права та
спадкових правовідносин, види
спадкування, час, місце відкриття
спадщини, склад спадщини, права та
обов’язки спадкоємців аналізувати
правові підстави усунення від права
на спадкування

Питання, реферати-повідомлення

КІЛЬКІСТЬ
ГОДИН
(АУДИТ./
САМОСТ.)

ТЕМА

Тема 31. Спадкування за
заповітом
4/4

Тема 32. Спадкування за законом

4/4

Тема 33. Здійснення права на
спадкування. Оформлення
спадкових прав
6/4

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знати поняття заповіту, право на
заповіт, права заповідача, зміст та
форму заповіту, порядок посвідчення
заповіту, випадки посвідчення
заповіту при свідках, знати особливі
розпорядження заповідача та вміти
розмежовувати їх, а також вміти
аналізувати окремі види заповіту

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Питання, практичні завдання/задачі

Знати загальні положення про
спадкування за законом, аналізувати
черги спадкування, особливості
спадкування усиновленими та
усиновлювачами, розмір частки
спадкоємців за законом, здійснення
зміни черговості спадкування
Знати порядок прийняття спадщини,
строки такого прийняття,
проаналізувати правові наслідки
пропущення строку, перехід права на
прийняття спадщини, відумерлість
спадщини, знати права та обов’язки
спадкоємця, строк видачі свідоцтва
про право на спадщину, визнання
такого свідоцтва недійсним, вміти
використовувати чинні нормативноправові акти для вирішення
практичних завдань

Питання, ситуації для аналізу

Питання, задачі, модульний
контроль

ПОЛІТИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в
усіх видах навчальної діяльності: лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача.
При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуальнодиференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології
компетентнісного навчання.
При проведенні практичних занять використовуються активні форми їх проведення:
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач.
На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення
стислого конспекту лекції.
Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на
практичних (семінарських) заняттях у формі міні-дискусій, а також закріплюються шляхом
розв’язування практичних задач.
В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку
зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, публічно
виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для розв’язування
практичних задач.
Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки до
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у

відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=418

ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного
опрацювання фахових
інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками
правильного застосування цивільно-правових норм.
Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг
самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою.
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про
оцінювання навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною системою.
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення
контрольних заходів, які включають поточний контроль, модульний контроль, виконання
індивідуального завдання, підсумковий контроль у формі екзамену.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і
має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання
конкретної роботи.
Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при
поточному контролі є:
робота в малих групах – спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних
питань з наступною демонстрацією результатів засвоєння навчального матеріалу;
презентація – виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань,
індивідуальних завдань, реферативних досліджень тощо;
дискусія – обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань
цивілістичного законодавства;
кейс-метод – аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до
реальної практичної діяльності; передбачає розв’язування ситуативних задач застосування
цивілістичних законодавчих актів.
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення
логічно завершеної частини лекційних та практичних (лабораторних, семінарських) занять з
певного змістового модуля.
Основною формою
модульного контролю завдання, які включають як перевірку
теоретичних положень курсу, таксі розв’язування практичних завдань.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – форма організації навчання, яка має
на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі
навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують
студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання
виконуються окремо кожним студентом.
ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчальнодослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу
навчальної дисципліни і завершується оцінюванням.
Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація,
поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з
навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.
Підсумковий контроль проводиться у формі усного екзамену, який передбачає перевірку
розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатності

комплексно та творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне
ставлення до певної проблеми, обґрунтовувати свою фахову позицію тощо.

І семестр
Вагові
коефіцієнти,
%
Розрахунок
оцінки в
балах (І сем.)
ІІ семестр
Вагові
коефіцієнти,
%
Розрахунок
оцінки в
балах(ІІ сем.)

Модуль 1
(поточне
опитування)

Модуль 2
(підс. мод.
контр.)

Модуль
3
(ІНДЗ)

Модуль 4
(екзамен)

Підсумкова
оцінка

70

20

10

–

100

80

85

90

–

82

40

20

10

30

100

80

85

90

80

82

Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах (І сем.):
О = 80*0,7+85*0,2+90*0,1=82
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах (ІІ сем.):
О = 80*0,4+85*0,2+90*0,1+ 80*0,3=82

ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ, ДЕДЛАЙНІВ ТА ПЕРЕСКЛАДАННЯ
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та
незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку
консультацій викладача.
ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на
нижчу оцінку ( до 10 балів).
До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи і отримати
по кожному з Модулів не менше 60 балів.
Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового
семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки). Такі випадки регулюються
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів.
Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про порядок
ліквідації академічних заборгованостей у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола.
.
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