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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Анотація. Дисципліна спрямована на формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес у соціальних науках, 

ознайомлення здобувачів з основними сучасними методологічними концепціями, основами методології наукового пізнання та методикою 

наукових досліджень у соціальних науках.  
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Мета. викладання навчальної дисципліни «Сучасні проблеми цивілістики та методологія їх дослідження» є формування системи 

теоретичних знань з проблемних питань  цивільного права та процесу та придбання практичних навичок вирішення конкретних життєвих 

ситуацій у сфері цивільних відносин 

Основні завдання.  

Основна задача курсу сформувати у здобувачів розуміння і вміння орієнтуватися у законодавчій базі; навчити здобувачів професійно, 

грамотно і адекватно застосовувати чинне законодавство; сформувати у них необхідні організаційні та вольові навички щодо впливу засобами 

правового характеру на регулювання зазначених відносин. 

Передумови для вивчення дисципліни – вивчення загальнотеоретичних та галузевих юридичних дисциплін рівня бакалавр та магістр 

права. 

 

 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ  

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

Навчальна дисципліна «Актуальні аспекти договірних відносин у сімейному праві» забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей 

та досягнення програмних результатів навчання. 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати концептуальні та методологічні проблеми в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності, у тому числі 

започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної 

академічної доброчесності, здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.  

Загальні компетентності   

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові) компетентності  

ФК-1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної та/або дослідницької діяльності.  

ФК-2.Здатність до застосовування концептуальних та методологічних знань в науково-дослідній роботі та предметній сфері наукових 

досліджень.  

ФК-3.Здатність до вирішення наукових проблем та завдань у сфері дослідження  

ФК-7.Здатність формувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного аналізу з предметної сфери наукового дослідження.  

ФК-8.Здатність до критичного аналізу досліджень різних науковців з предметної сфери наукового пошуку.  

ФК-12.Здатність до генерування ідей та створення нових знань у сфері дослідження.  

ФК-17.Здатність до ділового спілкування у науковому та освітньому середовищі. 

 

Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми цивілістики та методологія їх дослідження» забезпечує досягнення програмних результатів 

навчання (РН), передбачених освітньо-науковою програмою: 

ПРН-1. Використовувати понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні засади та методичні прийоми для обґрунтування проблем та 

подальшого розвитку наукових досліджень з предметної сфери фундаментального та/або прикладного спрямування.  
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ПРН-16. Знати закономірності та тенденції розвитку цивільного права, сімейного права, цивільного процесу, міжнародного приватного права. 

ПРН-17. Знати доктрину та правові засади регулювання приватно-правових відносин в ЄС. 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- основні теоретичні положення правоінтерпретації; 

- правила та прийоми  тлумачення у правовій сфері; 

- особливості технологій тлумачення правових актів  

Уміння: 

- тлумачити правові норми та принципи; 

- готувати документальне оформлення результатів правоінтерпретаційної діяльності; 

Навички: 

Упорядковувати набуті знання у вигляді виконання індивідуальних завдань.  

 

 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 

(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

6 180 30 / 6 30 / 6 120 / 168 3 5 Вибіркова 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 
Тема 1. Проблеми цивільного права України. Джерела цивільного 

права. Цивільне право як наука 
18 4 4 10 18 2 2 14 

Тема 2.  Вчення про суб’єкти цивільного права 

 
18 4 4 10 18 2 2 14 

Тема 3. Об’єкти цивільних прав. Правочини 

 
18 4 4 10 18 2 2 14 

Тема 4. Строки у цивільному праві 

 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 5. Представництво у цивільному праві  

 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 6. Вчення про особисті немайнові права 

 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 7. Концептуальні положення про речове право 14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 8. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної, 

творчої діяльності 
14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 9. Теоретичні положення про зобов’язання 14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 10. Загальні положення про спадкування 

 
14 2 2 10 14 - - 14 

Усього годин 180 30 30 120 180 6 6 168 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он -лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Проблеми цивільного права України. Джерела цивільного права. Цивільне право як наука       

1. Поняття та система українського приватного права 

2. Проблемні питання окремих об’єктів цивільних прав. 

3. Гносеологія поняття та ознаки правочину. 

4. Проблеми класифікації правочинів та її співвідношення з класифікацією зобов’язань. 

4 2 

2 Тема 2. Вчення про суб’єкти цивільного права 

1. Правосуб’єктність фізичної особи.  

2. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб.  

3. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.  

4. Емансипація неповнолітніх. 

4 2 

3 Тема 3. Об’єкти цивільних прав. Правочини  

1. Поняття об’єкту цивільних прав та об’єкту цивільних правовідносин.  

2. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.  

3. Проблемні питання окремих об’єктів цивільних прав. 

4 2 

4 Тема  4.Строки у цивільному праві 

1. Поняття та правова природа строків у цивільному праві. 

2. Проблемні питання визначення та обчислення строків у цивільному праві.  

3. Проблемні питання застосування позовної давності у цивільному праві. 

2 - 

5 Тема 5. Представництво у цивільному праві 

1. Поняття та види представництва у цивільному праві.  

2.Представництво прав та інтересів юридичної особи: проблемні питання. 3.Розмежування дій представника від дій  інших 

осіб у цивільному праві. 

2 - 

6 Тема 6. Вчення про особисті немайнові права  

1.Сучасні теорії визначення поняття та видів особистих немайнових прав.  

2.Особисті немайнові права юридичної особи.  

3.Захист порушених особистих немайнових прав фізичної особи.  

2  
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7 Тема  7. Концептуальні положення про речове право 

1.Поняття та ознаки речового права.  

2.Види та система речових прав. 

3.Теоретичні конструкції власності та права власності.   

4.Проблематика визначення видів права власності. 

5.Довірча власність. 

2 - 

8 Тема  8. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної, творчої діяльності 

1.Поняття творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку держави.  

2.Поняття права інтелектуальної власності та становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності.   

3.Система права інтелектуальної власності. 

2 - 

9 Тема 9. Теоретичні положення про зобов’язання 

1.Проблема уніфікації зобов’язального права та її детермінізм.  

2.Підходи до класифікації зобов’язань.  

3.Проблемні питання застосування видів забезпечення виконання зобов’язань.  

4.Розмежування завдатку та авансу. 

2 - 

10 Тема 10. Загальні положення про спадкування 

1.Теоретичні проблеми спадкового права.  

2.Право на спадкування. 

3. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування. 

4.Об’єкти спадкового правонаступництва.  

5.Спадкування за законом. 

2  

 Всього 30 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Сучасні проблеми цивілістики та методологія їх дослідження» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Проблеми цивільного права України. Джерела цивільного права. Цивільне право як наука       
1. Поняття цивільного права як самостійної галузі права. 

2. Проблема співвідношення публічного і приватного в правовому регулюванні цивільних відносин.  

3. Предмет цивільного права: поняття та проблеми визначення. 

4. Поняття і особливості цивільних правовідносин. Відмінність від господарських правовідносин.  

5. Функції сучасного цивільного права у регулюванні майнових і особистих немайнових правовідносин.  

Реферат: 

1. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн та його основні інститути. 

2. Роль норм моралі, звичаїв ділового обігу в застосуванні цивільного законодавства.  

3. Значення судової практики в застосуванні, тлумаченні та вдосконаленні цивільного законодавства.  

4. Свобода договору у системі засад цивільного права.  
 

10 14 

2 Тема 2. Вчення про суб’єкти цивільного права 

1. Яке співвідношення правоздатності і суб'єктивного цивільного права? 

2. Надайте визначення емансипації. 

3. Які підстави обмеження дієздатності фізичних осіб?  

4. З якого моменту виникає правоздатність фізичної особи? 

5. З якого моменту виникає припинення правоздатності фізичної особи?  

6. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства 

Реферат: 
1. Принцип добросовісності у системі засад цивільного права.  

2. Принцип справедливості у системі засад цивільного права.  

3. Принцип розумності у системі засад цивільного права.  

4.  Співвідношення принципів законності та справедливості у регулюванні цивільних правовідносин.   

10 14 
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3 Тема 3. Об’єкти цивільних прав. Правочини  

1. Грошові кошти.  

2. Дії, послуги як об’єкти цивільного прав. 

3. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав. 

4. Що таке майно? Що таке річ? 

5.  Що таке тварина? 

6. Що таке гроші? Що таке цінні папери? 

7. Що таке неподільна річ? 

Реферат: 

1. Конституція України як основне джерело нормативного регулювання цивільних правовідносин  

2.  Опіка і піклування.  

3. Іноземні громадяни, як суб'єкти цивільного права. 

4. Фізичні особи, як суб'єкти підприємницької діяльності.  
 

10 14 

4 Тема  4.Строки у цивільному праві 

1. Види цивільно-правових строків. 

2. Що таке гарантійні строки у цивільному праві? 

3. Позовна давність у цивільному праві. 

4. Вимоги, на які позовна давність не поширюється?  

5. Що таке строки оперативного захисту? 

6. Що означають претензійні строки? 

Реферат: 

1. Правовий статус Національної поліції у цивільних правовідносинах.  

2. Місце проживання і місце реєстрації фізичної особи: співвідношення понять.  

3. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи. 

4. Дім, квартира як об’єкти цивільних правовідносин.  
 

10 14 

5 Тема 5. Представництво у цивільному праві 

1. Що таке передоручення ?  

2. Підстави припинення представництва. 

3. Що таке внутрішні відносини представництва? 

4. Що таке зовнішні відносини представництва? 

5. Представництво за законом. 

6. Які повноваження представника? 

Реферат: 

1. Пам’ятники історії та культури як об’єкти цивільно-правової охорони.  

2. Право на життя як особисте немайнове право.  

10 14 
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3. Право на свободу пересування.  

4. Забезпечення особистих немайнових прав людини Національною поліцією України.  
 

6 Тема 6. Вчення про особисті немайнові права  

1. Поняття, характеристика та значення особистих немайнових прав. 

2. Галузева належність особистих немайнових прав. 

3. Закріплення прав і свобод людини в законодавстві України. 

4. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.  

5. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.  

6. Захист особистих немайнових прав 

Реферат: 

1. Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових прав фізичної особи.  

2.  Строки в цивільному праві України.  

3. Терміни в цивільному праві України.  

4. Позовна давність в цивільному праві України. 
 

10 14 

7 Тема  7. Концептуальні положення про речове право 

1. Право володіння чужим майном  

2. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут)  

3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіций). 

Реферат: 

1. Цивільно-правові документи та їх нотаріальне посвідчення.  

2. Особливості вчинення правочинів неповнолітніми, обмежено дієздатними і недієздатними особами.  

3. Нікчемні правочини.  

4. Порівняльна характеристика добровільного та обов’язкового представництва.  
 

10 14 

8 Тема  8. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної, творчої діяльності 

1. Право інтелектуальної власності: загальні положення  

2. Авторське право і суміжні права 

Реферат: 

1. Цивільно-правове співвідношення договору доручення і довіреності.  

2. Електронна форма правочину.  

3. Правова природа реституції  

4. Вчинення правочинів конклюдентними діями або шляхом мовчання. 
 

10 14 

9 Тема 9. Теоретичні положення про зобов’язання 

1. Поняття зобов’язань у цивільному праві  

2. Забезпечення виконання зобов’язань  

10 14 
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3. Відповідальність у цивільному праві  

4. Цивільно-правовий договір 

Реферат: 

1. Земельний і особистий сервітут, як види речового права.  

2. Емфітевзис і суперфіцій, як права на чужі речі.  

3. Набувальна давність як особлива підстава виникнення права власності за ЦК.  

4. Право власності політичних партій в Україні.  
 

10 Тема 10. Загальні положення про спадкування 

1. Що таке спадщина?  

2. Визначте місце прийняття спадщини?  

3. За яких умов настає час відкриття спадщини?  

4.  Що входить до складу спадкового майна?  

5. Визначте черги спадкоємців? 

Реферат: 

1. Торги в системі способів набуття права власності.  

2. Співвідношення договору оренди землі сільськогосподарського призначення та емфітевтизу.  

3. Співвідношення договору оренди землі під забудову та суперфіцію.  

4. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності на житло.  
 

10 14 

 Всього 120 168 

 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  

 

Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 50% 

 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Питання до заліку 

1. Поняття та система українського приватного права.  

2. Цивільне право в системі права України. Проблема дуалізму приватного права України та співвідношення 

цивільного права з господарським. 
3. Теорії та підходи до визначення предмету цивільного права та його ролі в розмежуванні галузей права. Метод 

цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. 

4. Традиційні та сучасні погляди на функції цивільного права. Проблеми визначення принципів цивільного права. 

5. Загальні положення про здійснення цивільних прав та захист цивільних прав та інтересів.  
6. Охоронювані законом інтереси як об’єкти цивільно-правового захисту. 

7. Проблеми визначення джерел цивільного права. Цивільне право та цивільне законодавство. Співвідношення 

позитивного цивільного права та природного цивільного права. Співвідношення загального і спеціального законодавства . 
8. Аналогія закону і аналогія права. Лібералізація українського вчення про тлумачення норм права: доктрина 

«добудови» права. 

9. Договір як регулятор цивільних відносин. Звичай як регулятор цивільних відносин. 

10. Правове значення судової практики та роз’яснень вищих судових інстанцій. Рішення Європейського суду з прав 
людини у системі джерел цивільного права України. 

11. Предмет науки цивільного права. Методологія цивільного (приватного) права 

12. Значення науки цивільного права. Актуальні проблеми та завдання науки цивільного права  

13. Суб’єкти цивільного права та учасники цивільних правовідносин. Фізична особа – суб’єкт цивільних відносин.  
14. Правосуб’єктність фізичної особи. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. 

15. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. Емансипація неповнолітніх. Окремі проблемні аспекти 

цивільної дієздатності неповнолітніх. 
16. Проблема індивідуалізації фізичної особи. Фізична особа – підприємець. Право фізичної особи на здійснення 

підприємницької діяльності. 

17. Проблематика конструкції «юридичної особи». Ознаки юридичної особи. Цивільна правосуб’єктність юридичної 

особи.  
18. Проблема систематизації юридичних осіб. Юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права.  

19. Правова природа установчих документів юридичної особи. 

20. Публічно-правові утворення як учасники цивільних відносин. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, 
територіальні громади як учасники цивільних правовідносин. Цивільна правосуб’єктність держави. 

21. Поняття об’єкта цивільних прав та об’єкта цивільних правовідносин. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.  
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22. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних прав.  

23. Гносеологія поняття та ознаки правочину. Проблеми класифікації правочинів та її співвідношення з класифікацією 

зобов’язань. 

24. Форма правочину та правові наслідки її недодержання. Електронні правочини. 
25. Недійсність правочину: поняття, ознаки. Правова природа недійсного правочину. Нікчемні та оспорювані 

правочини. 

26. Підстави визнання нікчемного правочину дійсним (конвалідації правочину).  
27. Загальні та особливі правові наслідки недійсності правочину. Реституція у цивільному праві.  

28. Поняття та правова природа строків у цивільному праві. Проблемні питання визначення та обчислення строків у 

цивільному праві. Проблемні питання застосування позовної давності в цивільному праві.  

29. Поняття та види представництва в цивільному праві. Відмежування дій представника від дій інших осіб у 
цивільному праві. 

30. Представництво прав та інтересів юридичної особи: проблемні питання.  

31. Проблема визначення місця особистих немайнових прав в системі права. Здатність юридичної особи мати особисті 

немайнові права. 
32. Захист порушених особистих немайнових прав. Відшкодування (компенсація) моральної шкоди як спосіб захисту 

особистих немайнових прав. 

33. Проблемні питання захисту прав на повагу до честі та гідності фізичної особи, права на недоторканність ділової 
репутації фізичної та юридичної особи.  

34. Проблемні питання компенсації моральної шкоди юридичній особі. Компенсація моральної шкоди юридичній 

особі в практиці Європейського суду з прав людини. 

35. Поняття та ознаки речового права. Види та система речових прав. 
36. Власність і право на мирне володіння майном відповідно до статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. 

37. Теоретичні конструкції власності та права власності. Проблематика визначення видів права власності. Довірча 
власність. 

38. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва. Момент виникнення права 

власності у набувача майна за договором. Набувальна давність як спосіб набуття права власності. 

39. Право на житло та право власності на житло. Правові наслідки самочинного будівництва. Право власності на 
земельну ділянку. 

40. Проблематика захисту права власності. Речово-правові способи захисту права власності.  

41. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.  
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42. Визнання необґрунтованими активів та їх витребування. 

43. Земельний сервітут. Особистий сервітут та підстави його припинення. 

44. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право забудови 

земельної ділянки (суперфіцій). 
45. Поняття творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку держави. Поняття права 

інтелектуальної власності та становлення системи правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності.  

46. Система права інтелектуальної власності. Основні інститути права інтелектуальної власності (фактологічна, 
реєстраційна система та фактична монополія). 

47. Виникнення та розвиток теорій походження права інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та 

права інтелектуальної власності: спільні риси та відмінні ознаки. 

48. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності.  
49. Доктринальні підходи щодо визначення змісту права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права та 

майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності.  

50. Проблема уніфікації зобов’язального права та її детермінізм. Підходи до класифікації зобов’язань. 

51. Проблемні питання застосування видів забезпечення виконання зобов’язань. Розмежування завдатку та авансу.  
52. Грошові зобов’язання: поняття, правові наслідки порушення. Проценти у цивільному праві та особливості їх 

стягнення.  

53. Правові наслідки порушення зобов’язань. Теоретичні конструкції цивільно-правової відповідальності. Збитки та 
неустойка як основні форми цивільно-правової відповідальності. 

54. Проблемні питання звільнення від цивільно-правової відповідальності. 

55. Проблемні питання укладення, виконання, зміни та розірвання договору. Проблемні питання визнання договору 

неукладеним.  
56. Попередній та публічний договори у цивільному праві.  

57. Деліктні зобов’язання. Елементи corpus delikti civile. 

58. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 
59. Проблемні питання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури та суду.  

60. Теоретичні проблеми спадкового права. Право на спадкування. Здійснення права на спадкування. 

61. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування. Об’єкти спадкового правонаступництва.  
62. Спадкування за заповітом. Види заповітів. Право на обов’язкову частку у спадщині та його реалізація. 

63. Виконання заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Здійснення повноважень виконавцем заповіту.  

64. Проблемні питання укладення, розірвання спадкового договору.  
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65. Проблема визначення місця сімейного права в системі права.  

66. Сім’я як об’єкт правової охорони. Проживання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в 

будь-якому іншому шлюбі, як підстава створення сім’ї (фактичні шлюбні відносини).  

67. Дія сімейного законодавства у часі. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України.  
68. Форми захисту сімейних прав та інтересів. Самозахист сімейних прав. Застосування позовної давності в сімейному 

праві.  

69. Відшкодування моральної шкоди за сімейним законодавством України. Відповідальність у сімейному праві. 
Санкції у сімейному праві.  

70. Проблемні питання визначення походження дитини від батьків. 

71. Вирішення спорів, пов’язаних з вихованням та місцем проживання дітей. Проблемні питання особистих 

немайнових відносин членів сім’ї.  
72. Проблемні питання майнових відносин членів сім’ї. Правовий режим земельних ділянок та житла, набутих 

чоловіком, дружиною внаслідок приватизації.  

73. Корпоративні права подружжя. Правовий режим кредитних коштів, одержаних одним із подружжя у шлюбі.  

74. Укладення батьками правочинів щодо майна дитини.  
75. Проблемні питання утримання (аліментування) учасників сімейних правовідносин.  

76. Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину.  

77. Проблемні питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
78. Проблеми розвитку форм захисту прав та законних інтересів громадян та організацій. Вплив реформування 

приватного права на розвиток системи і форм цивільної юрисдикції.  
 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 
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Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 

-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль   залік 50 

Всього балів 100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

                                                                    
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

залік 

 

50 

 

Всього балів підсумкової оцінки 

 

100 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами  

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

залік 

90-100 (10-12) A зараховано 

82-89 ( 8-9) B 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx не зараховано 

1-34 (2) F 

 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ  

здобувачів наукового ступеню доктора філософії 

Оцінювання успішності навчання здобувачів наукового ступеню доктора філософії здійснюється за 100-баловою шкалою, яка переводиться 

відповідно в національну шкалу («зараховано», «не зараховано») та шкалу Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС 

– А, B, C, D, E, FХ, F). 

Рівень знань оцінюється:  

- «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну 

інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких 

давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, 

презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських 
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заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і  

творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано» С -  від 74 до 81 балів – Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає 

помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у науково-

дослідній роботі;  

- «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом 

на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними 

завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні 

відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи.  

- «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

- «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом. 
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