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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Цивільне право. Особлива частина» є фундаментальною 
дисципліною, що відноситься до циклу професійної підготовки здобувачів першого ступеню вищої 
освіти «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». Вказана навчальна дисципліна присвячена 
вивченню системи договірних зобов’язань (з передання майна у власність, тимчасового користування 
майном, виконання робіт, позики, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу, кредиту, 
договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності) та не договірних 
зобов’язань (публічна обіцянка винагороди,  вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її 
доручення, рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи). 
Особлива увага приділяється інституту відшкодування шкоди в цивільному праві (загальні положення 
про відшкодування шкоди, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим  ушкодженням 
здоров’я або смертю, відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)). 
Окремо вивчаються кондиційні зобов’язання. Завершується вивчення навчальної дисципліни 
інститутом спадкового права (загальні положення про спадкування, спадкування за заповітом, 
спадкування за законом, здійснення права на спадкування, оформлення права на спадщину). Після 
вивчення дисципліни «Цивільне право. Особлива частина» студенти будуть орієнтуватись в системі 
договірного права України, будуть знати нормативно-правові акти та інші положення цивільного, 
сімейного, господарського права, інших суміжних галузей законодавства права у сфері договірних 
відносин. Набудуть навичок складання цивільно-правових договорів. Метою викладання навчальної 
дисципліни «Цивільне право. Особлива частина» є отримання як ґрунтовних теоретичних знань так і 
здатність розв’язувати складні практичні завдання, пов’язані із договірним регулюванням суспільних 
відносин, відшкодуванням шкоди, спадковими правовідносинами.  

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти: 
- Отримають ґрунтовні теоретичні знання у фундаментальній галузі цивільного права, а також 

окремих його правових інститутах. Зможуть реалізовувати знання, що полягають в 
особливостях застосування норм матеріального цивільного права; 

- Зможуть самостійно аналізувати та складати цивільно-правові договори; 
- Зможуть при виникненні прогалин у цивільному законодавстві використовувати загальні 

засади та доктрину цивільного права; 
- Отримають навички в науково-дослідній роботі,  що направлені на самостійний збір, обробку 

та аналіз інформації з різноманітних джерел, що дозволить виявити проблемні аспекти науки 
цивільного права та тенденції її розвитку; 

- Оволодіють навичками консультування з юридичних питань у сфері договірного, спадкового 
права, відшкодування шкоди, відповідно до вимог професійної етики та дотримання 
професійної таємниці; 

- Зможуть правильно використовувати практику ЄСПЛ та роз’яснення пленуму Верховного Суду 
у процесі правозастосування; 

- Здобудуть навички працювати в команді при вирішенні юридичних питань та складних 
ситуацій.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Цивільне право. Особлива частина» вивчається 
після вивчення дисципліни Цивільне право. Загальна частина, що є логічним її продовженням. А 
також паралельно з предметом «Цивільне процесуальне право», «Сімейне право», що є необхідною 
передумовою ефективного навчання та засвоєння матеріалу з огляду на системність та 
взаємопов’язаність подачі матеріалу з вказаними навчальними дисциплінами. 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння 
матеріалу використовується електронна пошта та месенджери.  
 

Перелік тем 
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Кредитний модуль 1 
Тема 1. Договір купівлі – продажу  

Тема 2. Договір міни (бартеру). Договір поставки. 

Тема 3. Договір контрактації с/г продукції. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами 

через приєднану мережу.  

Тема 4. Договір дарування. Договір ренти.  Договір довічного утримання. Спадковий договір. 

Тема 5. Договір позики.  

Кредитний модуль 2 

Тема  6. Загальні положення про найм (оренду). 

Тема 7. Договір найму (оренди) житла. 

Тема 8. Договір найму (оренди) земельної ділянки. 

Тема 9. Договір позички. 

 

Кредитний модуль 3 

Тема 10. Загальні положення про договори підряду. 

Тема 11. Договір будівельного підряду. 

Тема 12. Договір побутового підряду. 

 

Кредитний модуль 4 

Тема 13. Загальні положення про договори щодо надання послуг. 

Тема 14. Транспортні зобов’язання.   

Тема 15. Договір зберігання. 

Тема 16. Договір доручення. Договір комісії. 

Тема 17. Договір страхування. 

 

 Кредитний модуль 5 

Тема 18. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунку. 

Тема 19. Договір кредиту. 

Тема 20. Договір факторингу.  

Тема 21. Розрахункові зобов’язання. 

 

 

 

Кредитний модуль 6 

Тема 22. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. 

Тема 23. Окремі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності. 

Тема 24. Договір комерційної концесії. 

 

Кредитний модуль 7 

Тема 25. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди. Зобов’язання, які виникають із 

публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за 

результатами конкурсу. 

Тема 26. Загальні положення про зобов’язання із відшкодування шкоди. 
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Тема 27. Відшкодування моральної шкоди.   

 

Кредитний модуль 8 

Тема 28. Загальні положення про спадкування. 

Тема 29. Спадкування за законом і за заповітом. 

Тема 30. Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину. 
 
 
 

Програмні результати навчання 1 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на першому 

занятті. 

№ 
з/п 

Результати навчання 
Методи 

навчання 

Форми 
оцінювання 
(контрольні 

заходи) 

Термін 
виконання 

1. 

Знати поняття та значення цивільно-
правового договору; підстави для 
визнання його недійсним, нікчемним 
або оспорюваним; систему договірних 
зобов’язань; істотні умови, порядок 
складання договорів та їх особливості; 
орієнтуватись у правовому регулюванні 
щодо окремих видів договорів.   Знати 
систему не договірних зобов’язань, 
порядок відшкодування шкоди, 
спадкове право. 

Робота з 
навчальною 
літературою; 

казуси, робота в 
групах, дискусії 

Усне 
опитування, 

публічні 
виступи 

Протягом 
всього 

навчання 

2. 

Уміти правильно застосовувати 
цивільно-правові норми, судову 
практику, рішення ЄСПЛ; при виникненні 
прогалин правового регулювання 
використовувати принципи  та доктрину 
цивільного права; складати цивільно-
правові договори, заповіти; вирішувати 
конкретні казуси пов’язані із договірним 
регулюванням певних суспільних 
відносин, відшкодуванням шкоди, 
спадковим правом із відповідною 
юридичною аргументацією 

Робота в групах, 
розв'язання 
практичних 

завдань, робота 
з нормативною 
документацією 

Виступи з 
презентаціями, 

виконання 
письмових 
практичних 

робіт, письмові 
творчі проекти 

Протягом 
всього 

навчання 

 
Форми та технології навчання 

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни можуть 

використовуватися: проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові 

атаки, кейси, презентації, рольові ігри, дидактичні ігри, банки візуального супроводження 

навчального процесу, тощо. 

При цьому, потрібно враховувати рівень студентів, кількість студентів в групах, бажання їх 

приймати участь в тому чи іншому виді методик. 

 
1Learning outcomes. 
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Проблемні лекції покликані сприяти логічного мислення студентів і характеризуються тим, що 

коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага концентрується на 

матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 

навчальних закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням 

головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, проте, лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. 

Система питань в ході лекції відіграє активізуючу роль, змушує студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

Міні-лекції повинні бути побудовані так, щоб передбачити можливість викладення 

навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції, як правило, проводяться як частина 

заняття-дослідження з кінцевою постановкою конкретного науково-дослідного завдання невеликого 

за  обсягом і складністю. 

Робота в малих групах проводиться з метою активізації роботи студентів при проведенні 

семінарських і практичних завдань. Це так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник 

відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями доповнює інших. Використання цієї технології 

дає змогу структурувати практично – семінарські заняття за формою і змістом, створює можливість 

для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей 

та досвіду соціального спілкування. Така форма навчання використовується також з метою більш 

ґрунтовного засвоєння викладеного матеріалу, загострення уваги студентів на особливо важливих 

аспектах, що містять в собі винесені на розгляд проблемні питання. 

Семінари-дискусії (колоквіуми) проводяться для того, щоб сприяти обміну думками і 

поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвинути мислення, допомогти формуванню 

поглядів і переконань, виробити  вміння формулювати думки й висловлювати їх, вміння прислухатись 

до точки зору опонентів і «чути їх», навчитись оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити 

до власних поглядів. 

Мозкові атаки, як метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений час 

використовуються для того, щоб студенти за порівняно невеликий проміжок часу, відштовхуючись від 

поставленого завдання, могли висловити якнайбільшу кількість ідей і пропозицій по вирішенню 

озвученої і поставленої проблеми. Обговорити ці ідеї та пропозиції, здійснити їх селекцію. Суть 

мозкової атаки полягає також в тому, щоб студент, який висловив найбільшу кількість ідей та 

пропозицій, не тільки дав їх коротку анотацію, а й за невеликий проміжок часу зміг здійснити 

селекцію ідей і пропозицій, висловлених іншими учасниками даної форми навчання. 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій), може і повинен використовуватися 

викладачем під час проведення будь-якого виду занять як одна із форм його практичного 

направлення, що дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд як виниклих, так і запропонованих викладачем ситуацій, а також 

управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у 

процесі вивчення навчального матеріалу. 

Презентації проводяться у формі виступів студентів по результатам виконання письмових 

завдань, з науково-навчальними тезами, рефератами, доповідями, тощо перед аудиторією, а також 

використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, демонстрації нових наукових поглядів, оригінальних висновків та 

пропозицій. 

Навчальні ресурси 
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Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали і 

нормативно-правові акти оприлюднено на сайті кафедри та розміщено у системі «Campus». 

 

Індивідуальне завдання 

Відповідно до навчального плану студент має підготувати реферат із запропонованої 

тематики. Реферат є самостійною, індивідуальною письмовою роботою, яку виконує студент при 

опанування навчальної дисципліни «Цивільне право. Особлива частина». Тема реферату обирається 

самостійно студентом. Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової 

проблеми, сучасної літератури, а також засвічує володіння навичками логічного аналізу та 

узагальнення матеріалу, його системного викладу. Реферат показує здатність автора розбиратися у 

фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати 

наукові ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики. Думки інших авторів та цитати 

повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень 

без вказівок джерел літературних джерел не допускається! 

Перелік тем рефератів та вимоги до його оформлення визначені у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (РПНЧ) «Цивільне право. Особлива частина». 

 

Система оцінювання 

 

1 семестр 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 60 4 18 72 

2. Модульна контрольна робота 20 10 2 20 

3. Самостійна робота 10 4 1 4 

4. Реферат 10 4 1 4 

 Всього 100 

2 семестр 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 60 3 16 48 

2. Модульна контрольна робота 20 5 2 10 

3.  Самостійна робота  2 1 2 

3. Іспит 40 1 40 40 

 Всього 100 

 

Курсова робота оцінюється відповідно до умов визначених у Методичних рекомендаціях до 
написання курсових робіт з «Цивільного права. Особлива частина». 

 
Семестрова атестація студентів 
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Обов’язкова умова допуску до екзамену/заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 40 

Необов’язкові умови допуску до екзамену: 

1. Активність на практичних заняттях. 

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 

3. Відвідування лекційних занять. 

 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою2 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

Можливість отримання оцінки «автоматом»: так в 1 семестрі (залік) ні в 2 семестрі (іспит). 

 

 

Політика навчальної дисципліни 

 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач пред’являє до 

студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Основні 

вимоги стосуються відвідування занять, правил поведінки на заняттях, заохочень та стягнень. 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Написання фахової статті 
Підготовка тез доповіді 

10 балів 
10 балів 

Порушення термінів виконання 
індивідуального завдання, 
відпрацювань практичних 

занять (без поважної причини) 

- 5 балів 

Відвідування занять 

 
2Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою оцінювання відповідно до рекомендацій 
Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ухвалених протоколом №7 від 29.03.2018 року. 
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Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студенти зобов’язані 

відвідувати практичні заняття, оскільки на них аналізується теоретичний матеріал та розглядаються 

казуси, аналізується судова практика, розвиваються навички складання договорів. Система 

оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які 

здатні розвинути практичні уміння та навички.  

Пропущені контрольні заходи 

Перескладання пропущених семінарських занять відбуваються 1 раз в тиждень в назначений 

викладачем день.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів 

та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 

освітнього процесу студентами3. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені урозділі 3 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Дистанційне навчання  

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається за 

умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти 

онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але 

студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні. 

 
3Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 20 с. 
4Там само. 
5Там само. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації 4 8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умовою отримання атестацій є поточний рейтинг 5 ≥ 15 балів ≥ 28 балів 



Цивільне право. Особлива частина 
 

9 
 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» може викладатися для більшості студентів з 

особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють 

виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних 

засобів. 

Поза аудиторні заняття 

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в конференціях, форумах, круглих 

столах тощо.  
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