
ОПИС  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Цивільне право» 

освітньої програми «Право» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної 

форми навчання 

  

Вибірковий блок «Цивільне право» освітньої програми «Право» для 

здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» денної та 

заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

 

1) Здійснення і захист житлових прав  

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення поглибленого правового аналізу суспільних процесів у контексті 

проблем житлового права та на демонстрацію власного бачення вирішення 

житлових спорів, здобуття студентами практичних навиків використання 

законодавства та інших джерел житлового права для розв’язання реальних 

життєвих ситуацій, в тому числі для повного та всебічного встановлення обставин. 

Курс навчальної дисципліни передбачає посилене вивчення студентами чинного 

житлового законодавства з використанням для професійної діяльності доступних 

інформаційних технологій і баз даних судової практики при порівнянні з правовим 

регулюванням в інших країнах. 

2) Зобов’язання із завдання шкоди    

Викладання дисципліни має на меті проведення системного аналізу 

правового регулювання зобов’язань із завдання шкоди у цивільному законодавстві 

України, опанування студентами здатності до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, а також уміння застосовувати знання з основ теорії права при вирішенні 

конкретних практичних завдань. Особлива увага приділена реалізації прав і 

здійсненню обов’язків у межах конкретного деліктного правовідношення з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку правової системи і громадянського 

суспільства в Україні. Окремий акцент зроблено на формування у студентів 

розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини крізь призму зобов’язань із завдання шкоди. 

 



3) Речове право        

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу положень речового права України та 

проблемних питань, пов’язаних з їх правозастосуванням, вивчення 

теоретичних і практичних аспектів виникнення (припинення), здійснення та 

захисту речових прав. У межах навчальної дисципліни вивчаються основні 

положення світових доктрин речового права, загальна характеристика 

речових прав, правове регулювання цивільних відносин, в яких зазначені 

права реалізуються, так само як і особливості захисту таких прав в 

цивільному праві України. Курс навчальної дисципліни передбачає 

поглиблене вивчення студентами чинного законодавства України у сфері 

речового права. 

4) Спадкове право 

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

поглиблене вивчення спадкового права, здобуття студентами практичних навиків 

правозастосування норм спадкового права, опанування способів здійснення та 

захисту спадкових прав та розв’язання спірних ситуацій у спадкових 

правовідносинах. У межах навчальної дисципліни вивчаються основні положення 

спадкового права, загальна характеристика спадкових прав, правове регулювання 

спадкових відносин. Вивчення навчальної дисципліни передбачає посилений аналіз 

судової практики щодо спадкових спорів, розв’язання практичних казусів, 

складання документів.  

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти програмних 

результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1379 від 12.12.2018 р. Викладання 

зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої 

освіти теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок в сферах 

правничої інтерпретації, правоутворення та правозастосування правових норм 

житлового, зобов’язального, речового та спадкового права.   



Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін, зокрема, мають стати: 

− комплексні доктринальні знання про цивільно-правові дисципліни 

із поглибленим спеціалізованим вивченням окремих напрямів правового 

регулювання приватноправовими відносинами (житлове право, зобов’язальне 

право, речове право, спадкове право), їх характерних рис і відмінностей у 

предметі та методі правового регулювання, засад, понятійно-категоріальний 

апарат окремих галузей приватного права цивілістичного спрямування, 

особливості історичних етапів їх становлення і розвитку в Україні; 

− навички відшукувати переконливі аргументи в процесі обговорення 

дискусійних питань навчальної дисципліни, аналізувати й узагальнювати 

наявні підходи правозастосовної практики для правильного розв’язання 

проблемних питань;  

− вміння проводити збір й інтегрований аналіз інформації з різних 

джерел, самостійно робити висновки з порушених питань та обґрунтовувати 

їх; 

− застосовувати отримані за результатами навчання концептуальні 

знання у подальшому вивченні інших дисциплін, здійснювати критичний 

аналіз сучасного стану законодавства України крізь призму предмету 

навчальної дисципліни; 

− самостійно опрацьовувати наявну судову практику з прив’язкою до 

навчальної дисципліни, виокремлювати переваги і недоліки існуючої 

практики;   

− опанувати навички підготовки проекту складання юридичних 

документів, вирішення казусів, презентації й аргументації власної позиції 

стосовно актуальних питань навчальної дисципліни;  

− вміння проводити правовий моніторинг, надавати правову оцінку 

чинним положенням законодавства України; 

− вміння опрацьовувати (зокрема, через використання доступних 

інформаційних технологій і баз даних) різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення і дослідження певних обставин, 

визначеного викладачем завдання; 

− вміти просто, доступно і зрозуміло доносити до респондента 

матеріал з певної проблематики навчальної дисципліни; 



− застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремувати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки, зокрема, у розрізі пропонування можливих шляхів подолання 

виявлених проблем; 

− отримати навички надання консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях; 

− оволодіти загальнонауковими та спеціальними методами наукового 

опанування навчальним матеріалом вибіркового блоку навчальних 

дисциплін. 

 Досягнення здобувачами освіти цих та інших результатів навчання 

забезпечує дотримання ними у майбутній фаховій діяльності стандартів 

правничої професії, міжнародних стандартів прав людини та принципу 

верховенства права при здійсненні формалізації права, підвищенні рівня 

дієвості та ефективності права.   

 Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави. Зокрема йдеться про: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

− здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

− здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві; 

− повагу до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи; 

− знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а 

також практики Європейського суду з прав людини; 



− знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права; 

− здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

 

 

 

 


