
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Приватне право» освітньої 

програми «Право» для здобувачів освітнього рівня «Магістр» за 

спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання 

  

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

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

заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін: 

 

          1) Застосування цивільно-правових норм: проблеми теорії і практики 

  Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу застосування цивільно – правових норм у 

доктрині та судовій практиці та  вивчення теоретичних та практичних питань з 

приводу особливостей правозастосування цивільно – правових норм у процесі 

вдосконалення цивільного законодавства і формуванні єдиної судової практики 

в Україні. Курс навчальної дисципліни передбачає глибоке вивчення 

студентами чинного законодавства України у сфері застосування цивільно – 

правових норм, юридичної літератури, основних понять та спеціальної 

термінології.  

 

          2) Забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань 

         Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

вивчення особливостей застосування законодавства, яке регулює 

забезпечувальні зобов’язання в Україні, та формування навичок, пов’язаних із 

застосуванням джерел і механізмів забезпечувальних зобов’язань, виявлення їх 

сутності та обрання найбільш оптимального способу в процесі 

правозастосування з урахуванням майнових інтересів та процесуальних функцій 

заінтересованих сторін. Курс навчальної дисципліни передбачає посилене 

вивчення студентами теорії і практики застосування забезпечувальних 

зобов’язань, їхню взаємодію з міжнародно-правовими нормами, порівняння 

положень цього інституту з відповідними нормами і доктринами іноземних 

держав.   

 

          3) Корпоративні права 

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

поглиблене вивчення теорії корпоративних правовідносин та формування 

практичних навичок з корпоративного управління, пов’язаних з виконанням 

завдань, які зазвичай покладаються на корпоративного юриста. В межах 

навчальної дисципліни вивчаються правова природа корпоративних прав; 

момент виникнення і припинення права власності та інших майнових прав на 

корпоративні права; особливості реалізації кожного з корпоративних прав; 

способи їх охорони та захисту, а також специфіка злиття та поглинання 



юридичних осіб, як тих що пов’язані з припиненням юридичної особи, так і тих 

що мають на меті встановлення корпоративного контролю над ними, вивчається 

теорія злиття та поглинання, а також їх основні моделі. 

 

          4) Медичне право: цивільно-правові аспекти  

          Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення поглибленого правового аналізу відносин в сфері охорони здоров’я, 

здобуття студентами практичних навиків розв’язання реальних життєвих 

ситуацій, їх правильної правової інтерпретації, використання сучасних 

технологій у наданні правничих послуг. Курс навчальної дисципліни передбачає 

посилене вивчення студентами медичного права при порівнянні його положень 

з відповідними положеннями цивільних законодавств і доктрин інших 

розвинутих країн, а також його взаємодії з міжнародно-правовими нормами. 

 

          5) Недоговірні зобов'язання у цивільному праві   

          Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу проблем правового регулювання недоговірних 

зобов’язань у цивільному законодавстві України. У межах навчальної 

дисципліни вивчаються основні доктринальні підходи до визначення правової 

природи недоговірних зобов’язань, їх доктринальної класифікації. Особлива 

увага приділяється дослідженню правової природи деліктних зобов’язань, а 

також актуальним проблемам застосування чинного законодавства України, що 

регулює недоговірні зобов’язання, національними судами. 

 

          6) Сімейне право: доктрина та юридична практика  

  Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, 

спрямованих на:  проведення оцінки та аналізу юридичних проблем та 

практичних правових ситуацій, пов’язаних із регулювання сімейних відносин, 

визначенням підходів до вирішення таких проблем; оцінки правової проблеми 

комплексно та пропонувати різні варіанти її вирішення з метою охорони, 

захисту та відновлення його прав, свобод чи інтересів у сфері сімейних 

відносин; вживання правничої термінології для всебічного та ґрунтовного 

викладення правових проблем у  сфері сімейних відносин. 

 

          7) Приватні права в практиці Європейського суду з прав людини  

Форми викладання та методи навчання дисципліни спрямовані на 

поглиблене вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. 

В межах навчальної дисципліни вивчаються історія прийняття Конвенції та 

формування її тексту, умови прийнятності скарги, принципи тлумачення 

Конвенції, що створенні та розроблені Судом, зміст і структуру приватних прав, 

що гарантовані Конвенцією. 

 



          8) Актуальні проблеми загальної частини цивільного права  

Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення глибокого доктринального аналізу актуальних проблем загальної 

частини цивільного права, що застосовуються при проведенні наукових 

досліджень. В межах навчальної дисципліни вивчаються методологічні засади 

цивільного права, джерела цивільного права, поняття, зміст та класифікація 

цивільних правовідносин, інститут юридичної особи, поняття та система 

юридичних фактів у цивільному праві, правочин та його недійсність, інститути 

захисту та відповідальності у цивільному праві. 

 

          9) Банківські правочини 

          Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу цивільних правочинів, що застосовуються в 

практиці банків та вивчення теоретичних та практичних питань з приводу 

функціонування банківської системи України та надання банками відповідних 

послуг. В межах навчальної дисципліни вивчається загальна характеристика 

договірних зобов`язань у сфері банківської діяльності; правове регулювання 

розрахункових відносин та валютних операцій; юридична природа та 

характеристика договорів банківського рахунку, банківського вкладу, 

кредитних договорів, договорів пов`язаних з обігом цінних паперів у сфері 

банківської діяльності; характеристика інших банківських операцій та послуг.

 .   

 

          10) Довірча власність і траст: імплементація у право України 

          Форми викладання та методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення правового аналізу довірчої власності і трасту, що застосовуються у 

правозастосовній практиці та вивчення теоретичних і практичних питань з 

приводу зазначених правових конструкцій. У межах навчальної дисципліни 

вивчається загальна характеристика довірчої власності і трасту у контексті 

імплементації в право України; правове регулювання відносин довірчої 

власності і трасту; юридична природа та характеристика підстав та елементів 

довірчої власності і трасту; характеристика особливостей різновидів довірчої 

власності і трасту.  

 

          11) Договірне право: доктрина та юридична практика  

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі 

питання: а) загальна характеристика договірних зобов’язань; б) види цивільно-

правових договорів як підстави виникнення договірних зобов’язань; г) 

забезпечення виконання договірних зобов’язань; є) загальна характеристика та 

види правочинів з нерухомістю; ж) особливості державної реєстрації правочинів 

з нерухомістю. Набуватимуться знання про виникнення, зміну та припинення 

договірних зобов’язань в Україні та особливості вчинення і розірвання 



правочинів з нерухомістю в контексті реформування і вдосконалення 

цивільного законодавства. 

 

          12) Речове та спадкове право 

  Форми викладання і методи навчання цієї дисципліни спрямовані на 

проведення поглибленого правового аналізу положень речового і спадкового 

права України, здобуття студентами практичних навиків розв’язання реальних 

життєвих ситуацій, їх правильної правової інтерпретації, напрацювання 

пропозицій удосконалення чинного законодавства. Курс навчальної дисципліни 

передбачає посилене вивчення студентами речового і спадкового права при 

порівнянні його положень з відповідними положеннями цивільних законодавств 

і доктрин інших розвинутих країн, а також його взаємодії з міжнародно-

правовими нормами. 

  Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти програмних 

результатів навчання, що визначені Стандартами вищої освіти за спеціальністю 

081 Право для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1053 від 17.08.2020 р. (для 

третього семестру навчання) та наказом Міністерства освіти і науки України № 

643 від 20.07.2022 р. (другий семестр навчання). Викладання зазначених 

навчальних дисциплін зорієнтовано на формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань та розвиток практичних фахових навичок в сферах 

приватного права, складання різного роду  правових документів в приватних 

відносинах. 

  Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

 вміння застосовувати загальні та спеціальні знання з теорії цивільного 

права; здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми цивільно-правового 

регулювання майнових та особистих немайнових відносин; 

 знання основних аспектів становлення та розвитку корпоративного 

права України, особливості вирішення корпоративних спорів, їх змісту, 

правової природи;  спеціальні поняття та термінологію; літературні джерела з 

проблем вирішення корпоративних спорів, акти цивільного законодавства, що 

регулюють корпоративні права;  

 вміння виявляти та обґрунтовано вирішувати проблеми правового 

регулювання у сфері видів (способів) забезпечення зобов’язань, бути 

спроможними проводити теоретичні і прикладні дослідження у цій сфері, 

складати проекти актів щодо захисту прав учасників даних правовідносин; 

 вміння застосовувати досягнення різних наук в сфері цивільного 

права, поєднувати досягнення юридичної науки з юридичною практикою щодо 

правозастосування і правореалізації суб’єктів цивільних правовідносин; 



 здатність застосовувати загальні та спеціальні цивілістичні знання з 

теорії банківських правочинів в практичній сфері надання банківських послуг; 

 вміння проводити дослідження актуальних цивільно-правових 

проблем медичних правовідносин; здатність генерувати ідеї щодо вирішення 

спорів у царині медичного права; 

 вміння щодо складання скарг до Європейського Суду з прав людини, а 

також оцінювати і застосовувати рішення Європейського Суду з прав людини в 

національній практиці; 

 вміння на підставі аналізу законодавства визначити специфіку 

правового регулювання недоговірних зобов’язань; 

 вміння  застосовувати загальні та спеціальні цивілістичні знання з 

теорії і практики застосування довірчої власності і трасту; виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми цивільно-правового регулювання відносин довірчої 

власності і трасту у контексті їх імплементації в право України; розробляти 

проекти договорів (правочинів) про встановлення довірчої власності і трасту; 

 вміння визначати спільні та відмінні риси у правовому регулюванні 

приватноправових відносин за законодавством різних держав, визначати 

правила регулювання, що можуть бути запозичені в законодавство України; 

 вміння брати участь в обговореннях дискусійних питань із виконання 

судових рішень, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору щодо питань, 

які виносяться на розгляд; 

 вміння дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання, обґрунтовувати правову позицію на 

різних стадіях правозастосування; 

 знання системи договірних зобов’язань в цивільному праві України, 

процедури виконання договірних зобов’язань, принципів зобов’язального права, 

правові наслідки порушення зобов’язань, особливостей застосування 

відповідальності за порушення договірних зобов’язань; видів основних 

правочинів з  нерухомістю, порядку державної реєстрації правочинів з 

нерухомістю; 

 формування навичок застосування сімейного законодавства та за 

допомогою колізійних принципів – навичок застосування законодавства 

іноземних держав, підготовка до ведення справ, пов’язаних із сімейними 

спорами, написання процесуальних документів та проектів договорів у сфері 

сімейних відносин, розгляду та вирішення сімейних спорів за участю 

іноземного елементу. 

  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 і реалізації приватних прав. 



      Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти 

компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, суспільства і 

держави, а саме: 

 брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини;  

 аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та  

основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини 

на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні; 

 використовувати наукові теорії та концепції, а також набуті практичні 

знання 

при проведенні наукових досліджень; 

 практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; 

 обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; 

 оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; 

 проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу. 

      Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених 

за навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку «Приватне 

право» кваліфікованими  фахівцями, в тому числі у формі авторських курсів; 

 залученню здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності в сфері 

цивільного права; 

 проведенню майстер-класів із запрошенням фахівців-практиків;  

 використанню в освітньому процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та високого 

рівня організації їх самостійної роботи. 

 


