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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  надання здобувачам вищої освіти 

системи науково-теоретичних та практичних знань з проблем приватного права, визначення 

та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів 

розвитку й удосконалення цивільного та господарського законодавства в умовах ринкової 

економіки і правової держави, а також допомогти здобувачам вищої освіти навчитися 

застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати прикладні завдання та 

набути досвіду складання правових документів. 

Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні, семінарські заняття (аудиторно 

або в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших 

освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів тощо). 

Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: приватне право, предмет і 

метод приватного регулювання, приватне законодавство, джерела приватного права, аналогія 

права та закону, звичай ділового обігу, аналогія закону, аналогія права, дія законів у часі, у 

просторі та за колом осіб, прогалини в законодавстві, зворотна сила законів, склад приватних 

правовідносин, об’єкт приватних правовідносин, суб’єкти приватних правовідносин, зміст 

правовідносин, суб’єктивне право, суб’єктивний обов’язок, особисті немайнові 

правовідносини, фізична особа, немайнові блага, честь, гідність, материнство, батьківство, 

природне існування, соціальне буття, речове право, власність, право власності, право 

володіння, право користування, право розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, 

речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, право 

розпорядження, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, зобов'язання, склад зобов'язання, суб’єкти 

зобов'язання, кредитор, боржник, третя особа, об'єкти зобов'язання, зміст зобов'язань, 

солідарне та часткове зобов’язання, регресне зобов’язання, принципи виконання зобов’язань, 

принцип належного виконання, принцип реального виконання, неустойка, пеня, порука, 

завдаток, притримання, застава, альтернативна неустойка, залікова неустойка, виключна 

неустойка, аванс, майновий поручитель, гарант, принципал, заставодержатель, 

заставодавець, закладна, спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповідальний 

відказ, покладення, обов’язкова частка, підпризначення спадкоємця (субституція), 

спадкування за законом, черги, спадкування за правом представлення, відкриття спадщини, 

прийняття спадщини, відмова від спадщини, охорона спадщини, спадкова трансмісія, 

відумерлість спадщини, спадковий договір, сім’я, шлюб, свояцтво, спорідненість, позивна 

давність, система права, предмет права, принципи права, шлюб, реєстрація шлюбу, шлюбний 

вік, одношлюбність, припинення шлюбу, житло, місце проживання, місце реєстрації, ордер, 

соціальний найм, оренда житла, виселення, право переважної купівлі, право на житло, 

актуальні питання трудових правовідносин, їх складу, змісту та загальна характеристика; 

індивідуальні та колективні трудові правовідносини;  підстави виникнення трудових 

правовідносин; правовий статус суб’єктів трудового права: суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки, відповідальність суб’єктів трудового права; фізична особа як суб’єкт трудового 
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права; власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт 

трудового права; трудовий колектив як суб’єкт трудового права; повноваження трудових 

колективів; поняття колективного договору та його юридична природа; сторони 

колективного договору; система прав та державних гарантій у сфері зайнятості; соціальне 

страхування на випадок безробіття; основні напрями реалізації державної політики у сфері 

зайнятості в Україні.  

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Приватне право: практика тлумачення і 

застосування» є формування у здобувачів вищої освіти знань про проблемні питання 

законодавства та правової доктрини з приводу регулювання приватно-правових відносин. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Приватне право: практика тлумачення і 

застосування» є набуття здобувачам вищої освіти теоретичних знань щодо форм та порядку 

захисту прав та інтересів суб’єктів приватно-правових відносин; опанування здобувачами 

вищої освіти основних положень чинного законодавства України з метою вироблення уміння 

працювати з ними та правильно їх застосовувати у конкретних життєвих ситуацій; 

ознайомлення з необхідними теоретичними положеннями, які вироблені доктриною права; 

виробити правове та критичне мислення та навики з тлумачення норм приватного права; 

ознайомлення з судовою та іншою практикою у питаннях застосування чинного 

законодавства України щодо питань, які виникають з приводу здійснення і захисту прав та 

інтересів учасників приватно-правових відносин. 

 
3. Формат навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах 

відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та розкладу занять. 

 

4. Результати навчання 
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам 

вищої освіти набуття необхідних компетентностей. 

  

Здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» повинні набути наступні компетентності: 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права 

Загальні 

компетентності 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, 

у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  
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ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

 
Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 

«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 
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5. Обсяг навчальної дисципліни (денна/заочна) 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 18 год. / 10 год. 

семінарські заняття / практичні  22/30 год. / 16/6 год. 

самостійна робота 80 год. / 118 год. 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

рік навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2021-2022 2 Право І Нормативний (Н) 

 

7. Пререквізити: 

юридична компаративістика; право Європейського Союзу; правові інструменти 

альтернативного вирішення спорів.  

 

Постреквізити 

застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

нормаотворча діяльність; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні 

аспекти цивільно-правової відповідальності; сучасні аспекти цивільного права та процесу; 

актуальні проблеми застосування сімейного законодавства; актуальні проблеми 

міжнародного приватного права; сучасні аспекти спадкового права; актуальні проблеми 

правового регулювання конкурентних відносин; корпоративне право та основи ділової 

корпоративної розвідки; актуальні проблеми корпоративного права; правове регулювання 

економіки України; міжнародний комерційний арбітраж. 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.  

З боку здобувачів вищої освіти: наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet. 

З боку науково-педагогічних 

працівників та навчального закладу: 

наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet, використання доступних освітніх он-

лайн платформ, відповідне навчально-

методичне забезпечення (навчальна та 

робоча програма навчальної дисципліни 

«Приватне право: практика тлумачення і 

застосування», плани-конспекти проведення 

занять, методичні розробки організації 

самостійної та роботи здобувачів вищої 

освіти, тестові завдання для проведення 

поточного та підсумкового контролю 

засвоєння теоретичних знань, тощо. 

 

9. Політики курсу. 

Досягається за допомогою наступних складових: 

1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної 

доброчесності;  

2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 
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3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання 

здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені 

практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні 

оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з 

графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у 

журналі групи. 

 

10. Схема навчальної дисципліни 
Тема заняття,  кількість годин 

план заняття, тези 

 

 

Вид 
навчальног

о заняття 

 

 

 
Необхідне 

обладнання 

 

 

 
Ресурси в 

інтернеті, 

література 

Права та обов’язки 

здобувачів під час 

проведення 
навчального заняття 

 

Перелік необхідних 

завдань, які мають 

виконати здобувачі 
на занятті 

 

 

 
Бал 

(оцін

ки) 
 

П
р

и
м

іт
к
и

 

Тема 1. Загальне вчення про 

приватне право (8 год.) 
Поняття приватного права. 

Його відмінні ознаки від 

публічного права. 
Наукові погляди на розподіл 

галузей права у системі права 

України. 
Предмет, метод та система 

приватного права. 

Поняття, види і структура 
норм приватного права та їх 

дія в часі, просторі, за колом 

осіб. 
Особливості регулювання 

приватних правовідносин в 

Україні. Проблеми та 
перспективи 

правозастосування у сфері 

приватних правовідносин. 
Джерела приватного права. 

Поняття принципів приватного 

права та їх значення. 
Поняття та правовий аналіз 

цивільних особистих 

немайнових правовідносин, їх 
сфера та межі регулювання. 

Передумови виникнення 

цивільних особистих 
немайнових правовідносин. 

Елементи цивільних особистих 

немайнових правовідносин. 
Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 

права у сфері особистих 
немайнових правовідносин. 

Практика правозастосування у 
сфері регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Генезис поняття приватного 

права. Римське право як основа 
сучасного приватного права. 

2. Загальні положення 

приватного права. 
Співвідношення приватного та 

публічного права. 

3. Місце приватного права в 
загальній системі права. 

4. Предмет, об’єкт, структура 

актуальних проблем 
приватного права як 

Лекція (2 

год.)., 
семінарськ

е заняття 

(2 год.), 
самостійна 

робота (4 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 

рекомендованих 
джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 
семінарського 

заняття здобувач 

повинен підготувати 
короткі виступи з 

кожного 

контрольного 
питання теми.  

5 

 



7 

 
навчальної дисципліни та 

наукової категорії. 
5. Джерела приватного 

права. 

Тема 2. Правовий статус 

учасників приватно-правових 

відносин (10 год.) 

Суб’єкти цивільного права та 

учасники цивільних 
правовідносин. Фізична особа - 

суб’єкт цивільних відносин. 

Правосуб’єктність фізичної 
особи. Співвідношення 

правоздатності та 

суб’єктивних прав фізичних 
осіб. Цивільна дієздатність 

фізичних осіб, зміст та її види. 

Емансипація неповнолітніх. 

Проблема індивідуалізації 

фізичної особи. Фізична особа-

підприємець. Право фізичної 
особи на здійснення 

підприємницької діяльності.  
Проблематика конструкції 

«юридичної особи». Ознаки 

юридичної особи. Цивільна 
правосуб’єктність юридичної 

особи. Проблема 

систематизації юридичних 
осіб. Юридичні особи 

приватного права та юридичні 

особи публічного права. 
Правова природа установчих 

документів юридичної особи. 

Публічно-правові утворення як 

учасники цивільних відносин. 

Держава Україна, Автономна 

Республіка Крим, 
територіальні громади як 

учасники цивільних 

правовідносин. Цивільна 
правосуб’єктність держави. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Суб’єкти цивільного права 

та учасники цивільних 

правовідносин.  
2. Правосуб’єктність 

фізичної особи. 

Співвідношення 
правоздатності та 

суб’єктивних прав фізичних 

осіб.  
3. Цивільна дієздатність 

фізичних осіб, зміст та її види.  

4. Емансипація 
неповнолітніх.  

5. Проблема індивідуалізації 

фізичної особи.  
6. Фізична особа-

підприємець. Право фізичної 

особи на здійснення 
підприємницької діяльності.  

7. Проблематика конструкції 

«юридичної особи». Ознаки 
юридичної особи. Цивільна 

правосуб’єктність юридичної 

особи.  
8. Проблема систематизації 

юридичних осіб.  

9. Юридичні особи 
приватного права та юридичні 

особи публічного права. 

Правова природа установчих 
документів юридичної особи. 

10. Публічно-правові 
утворення як учасники 

цивільних відносин.  

Лекція (2 

год.)., 
семінарськ

е заняття 

(2 год.), 
практичне 

заняття (2 

год.), 
самостійна 

робота (4 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 

рекомендованих 
джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 
семінарського 

заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 

кожного 

контрольного 
питання теми. При 

підготовці до 
практичного заняття 

здобувач повинен 

розв’язати 
запропоновані задачі. 

Вирішення задач 

виконується 
письмово з 

обов’язковою 

аргументацією та 
посиланням на 

відповідні правові 

норми. 

5 
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Тема 3. Право власності: 

практика тлумачення та 

застосування (14 год.) 

Поняття та правовий аналіз 

правовідносин власності, їх 
сфера та межі регулювання. 

Передумови виникнення 

правовідносин власності, їх 
види. 

Елементи правовідносин 

власності. 
Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 

права у сфері правовідносин 
власності. 

Практика правозастосування у 

сфері регулювання приватних 
правовідносин даного виду. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття та правовий 

аналіз правовідносин 

власності, їх сфера та межі 
регулювання. 

2. Передумови виникнення 

правовідносин власності, їх 
види. 

3. Елементи правовідносин 

власності. 
4. Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 

права у сфері правовідносин 
власності. 

5. Практика 

правозастосування у сфері 

регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Лекція (2 

год.), 
семінарськ

е заняття 

(2 год.), 
практичне 

заняття (2 

год.), 
самостійна 

робота (8 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 

рекомендованих 
джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 
семінарського 

заняття здобувач 

повинен підготувати 
короткі виступи з 

кожного 

контрольного 
питання теми. При 

підготовці до 

практичного заняття 
здобувач повинен 

розв’язати 

запропоновані задачі. 
Вирішення задач 

виконується 

письмово з 
обов’язковою 

аргументацією та 

посиланням на 
відповідні правові 

норми. 

5 

 

Тема 4. Спадкове право: 

практика тлумачення та 

застосування (14 год.) 

Поняття та правовий аналіз 
спадкових правовідносин, їх 

сфера та межі регулювання. 

Передумови виникнення 
спадкових правовідносин, їх 

види. 

Елементи спадкових 
правовідносин. 

Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 
права у сфері спадкових 

правовідносин. 

Практика правозастосування у 
сфері регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття та правовий 

аналіз спадкових 
правовідносин, їх сфера та 

межі регулювання. 

2. Передумови виникнення 
спадкових правовідносин, їх 

види. 

3. Елементи спадкових 
правовідносин. 

4. Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 
права у сфері спадкових 

правовідносин. 

5. Практика 
правозастосування у сфері 

регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Лекція (2 
год.), 

семінарськ

е заняття 
(2 год.), 

практичне 

заняття (2 
год.), 

самостійна 

робота (6 
год.) 

ноутбук, 
проектор 

1* Отримувати якісні 
освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 
ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 
свободи та законні 

інтереси всіх 

учасників освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготуватися до 
семінарського та 

практичного  занять. 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 
висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 
практики. До 

семінарського 

заняття здобувач 
повинен підготувати 

короткі виступи з 

кожного 
контрольного 

питання теми. При 

підготовці до 
практичного заняття 

здобувач повинен 

розв’язати 
запропоновані задачі. 

Вирішення задач 

виконується 
письмово з 

обов’язковою 

аргументацією та 
посиланням на 

відповідні правові 

норми. 

5 

 

Тема 5. Теоретичні та 

практичні проблеми 

сучасного господарського 

права (4 год.) 

самостійна 

робота 

(4год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

5 
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Поняття господарського права 

як галузі права. Історія 
господарського права. Предмет 

регулювання господарського 

права. Поняття господарської 
діяльності, її види 

(підприємницька та 

некомерційна). Законодавче 
визначення господарської 

діяльності. Методи 

господарського права: поняття 
та види.  

Наука господарського права: її 

предмет та система. Основні 
правові категорії і поняття 

господарського права. 

Принципи господарського 
права та їх значення для 

регулювання господарської 

діяльності. Поняття, ознаки і 
зміст господарських 

правовідносин. Критерії 

класифікації і види 
правовідносин в сфері 

господарювання.  

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття господарського 

права  
2. Предмет і методи 

господарського права  

3. Принципи господарського 
права  

4. Класифікація джерел 

господарського права 

5. Поняття та види 

«господарська діяльність» 

6. Поняття та види 
«підприємницька діяльність» 

7. Основні нормативні акти, 

які регулюють господарську 
діяльність суб’єктів 

господарювання  

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 
гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики.  

Тема 6. Суб'єкти 

господарського права: 

сучасний стан правового 

регулювання (6 год.) 
Поняття і ознаки суб'єкта 

господарювання. Господарські 

організації, громадяни 
України, іноземці та особи без 

громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та 
зареєстровані відповідно до 

Закону як підприємці; філії, 

представництва, інші 
відокремлені підрозділи 

господарських організацій 

(структурні одиниці), утворені 
ними для здійснення 

господарської діяльності. 

Критерії класифікації і види 
суб'єктів господарювання.  

Поняття і значення способів 

заснування суб'єктів 
господарського права. Порядок 

та етапи створення суб'єкта 

господарювання. Державна 
реєстрація: порядок та зміст. 

Документи, які подаються для 

державної реєстрації. 
Підстави та порядок 

припинення господарської 

діяльності. Добровільне та 
примусове припинення 

діяльності. 
Ліквідація та реорганізація 

суб'єктів господарювання. 

самостійна 
робота (6 

год.) 

ноутбук, 
проектор 

1* Отримувати якісні 
освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 
ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 
свободи та законні 

інтереси всіх 

учасників освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 
висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 
практики.  

5  
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Підстави і порядок проведення 

ліквідації. Задоволення вимог 
кредиторів при ліквідації. 

Поняття банкрутства. Заходи 

щодо запобігання банкрутству 
суб'єктів підприємництва. 

Процедури, що застосовуються 

до неплатоспроможного 
боржника: розпорядження 

майном боржника; мирова 

угода; санація (відновлення 
платоспроможності) боржника; 

ліквідація банкрута. 

Особливості правового статусу 
громадянина - підприємця. 

Особливості юридичних осіб 

господарського права як 
суб'єктів господарювання. 

Підприємство. Казенне 

підприємство. Державне 
унітарне підприємство. 

Державне комерційне 

підприємство. Акціонерні 
товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, 

товариства з додатковою 
відповідальністю, повні 

товариства, командитні 

товариства. Виробничий 
кооператив. Приватні 

підприємства. Особисте 

селянське господарство. 
Фермерське господарство. 

Орендне підприємство. 

Іноземне підприємство. 

Господарські об'єднання: 

асоціації, корпорації, 

консорціуми, концерни, інші 
об'єднання підприємств, 

передбачені законом. 

Асоційовані підприємства. 
Холдингові компанії. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття і ознаки суб’єкта 

господарювання  

2. Юридичні особи як 
суб’єкти господарювання: 

поняття і види 
3. Поняття, види та 

організаційно-правові форми 

суб’єктів господарювання 

4. Порядок створення та 

припинення господарської 

діяльності 
5. Особливості правового 

статусу фізичної особи – 

підприємця 
6. Особливості юридичних 

осіб господарського права як 

суб’єктів господарювання 
7. Підстави та порядок 

припинення господарської 

діяльності. Банкрутство 

Тема 7. Практика 

тлумачення та застосування 

норм приватного  права що 

регулюють договірні 

відносини у сфері цивільного 

права (28 год.) 

Поняття та правовий аналіз 
зобов’язальних правовідносин, 

їх сфера та межі регулювання. 

Передумови виникнення 
зобов’язальних правовідносин, 

їх види. 
Елементи зобов’язальних 

правовідносин. 

Лекція (4 
год.)., 

семінарськ

е заняття 
(6 год.), 

практичне 

заняття (8 
год.), 

самостійна 

робота (10 
год.) 

ноутбук, 
проектор 

1* Отримувати якісні 
освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 
ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 
свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

Підготуватися до 
семінарського та 

практичного  занять. 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 

підійде до вивчення 
рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 
висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

5  
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Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 
права у сфері зобов’язальних 

правовідносин. 

Практика правозастосування у 
сфері регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття та правовий 

аналіз зобов’язальних 
правовідносин, їх сфера та 

межі регулювання. 

2. Передумови виникнення 
зобов’язальних правовідносин, 

їх види. 

3. Елементи зобов’язальних 
правовідносин. 

4. Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 
права у сфері зобов’язальних 

правовідносин. 

5. Практика 
правозастосування у сфері 

регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

семінарського 

заняття здобувач 
повинен підготувати 

короткі виступи з 

кожного 
контрольного 

питання теми. При 

підготовці до 
практичного заняття 

здобувач повинен 

розв’язати 
запропоновані задачі. 

Вирішення задач 

виконується 
письмово з 

обов’язковою 

аргументацією та 
посиланням на 

відповідні правові 

норми. 

Тема 8. Практика 

тлумачення і застосування 

норм приватного права, що 

регулюють недоговірні 

відносини у сфері цивільного 

права (18 год.) 
Правове регулювання 

зобов'язання з публічної 

обіцянки винагороди: поняття і 

види. Умови виникнення 

зобов’язання із публічної 

обіцянки винагороди без 
оголошення конкурсу, його 

суб’єкти. Зміст завдання, строк 

(термін) його виконання. 
Права та обов’язки суб’єктів 

зобов’язання із публічної 

обіцянки винагороди без 
оголошення конкурсу. 

Підстави припинення 

зобов’язань із публічної 
обіцянки винагороди без 

оголошення конкурсу.  

Правове регулювання 
зобов’язання, що виникають з 

публічної обіцянки нагороди за 

результатами конкурсу: 
поняття, суб’єкти, предмет. 

Оголошення конкурсу. Зміна 

умов конкурсу. Переможець 
конкурсу. Права та обов’язки 

суб’єктів правовідносин, що 

виникають з публічної 
обіцянки нагороди за 

результатами конкурсу. 

Виплата нагороди (премії). 
Припинення правовідносин за 

конкурсом. 

Правове регулювання 
зобов'язань із вчинення дій в 

майнових інтересах іншої 

особи без її доручення. 
Поняття, суб’єкти, умови 

виникнення зобов’язань із 

вчинення дій в майнових 
інтересах іншої особи без її 

доручення. Права та обов’язки 

суб’єктів зобов’язань, що 
виникають із дій, які 

вчиняються в майнових 
інтересах іншої особи без її 

доручення. Порядок та 

Лекція (2 

год.)., 

семінарськ
е заняття 

(2 год.), 

практичне 
заняття (4 

год.), 

самостійна 

робота (10 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 

5  
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підстави відшкодування 

витрат, понесених особою у 
зв’язку із вчиненням нею дій в 

майнових інтересах іншої 

особи без її доручення. 
Правове регулювання 

зобов'язань, що виникають 

внаслідок рятування здоров’я 
та життя фізичної особи, майна 

фізичної або юридичної особи. 

Особливості зобов’язань, шо 
виникають внаслідок 

рятування здоров’я та життя 

фізичної особи, майна фізичної 
або юридичної особи: умови 

виникнення, сторони.  

Правове регулювання 
зобов'язань із створення 

загрози життю, здоров’ю, 

майну фізичної особи або 
майну юридичної особи. 

Поняття, підстави виникнення, 

сторони і зміст зобов’язань із 
створення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної 

особи або майну юридичної 
особи. Права й обов’язки 

сторін зобов’язань із створення 

загрози життю, здоров’ю, 
майну фізичної особи або 

майну юридичної особи. 

Наслідки неусунення загрози 
життю, здоров’ю, майну 

фізичної особи або майну 

юридичної особи. 

Правове регулювання 

зобов'язань із набуття, 

збереження майна без 
достатньої правової підстави. 

Види зобов’язань із набуття, 

збереження майна без 
достатньої правової підстави. 

Суб’єктний склад, предмет, 

умови виникнення та зміст 
зобов’язань із набуття, 

збереження майна без 

достатньої правової підстави. 
Безпідставно набуте майно, що 

не підлягає поверненню. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Правове регулювання 

зобов'язання з публічної 

обіцянки винагороди: поняття і 

види. Правове регулювання 
зобов’язання, що виникають з 

публічної обіцянки нагороди за 

результатами конкурсу: 
поняття, суб’єкти, предмет.  

2. Правове регулювання 

зобов'язань із вчинення дій в 
майнових інтересах іншої 

особи без її доручення.  

3. Правове регулювання 
зобов'язань, що виникають 

внаслідок рятування здоров’я 

та життя фізичної особи, майна 
фізичної або юридичної особи. 

4. Особливості зобов’язань, 

шо виникають внаслідок 
рятування здоров’я та життя 

фізичної особи, майна фізичної 

або юридичної особи: умови 
виникнення, сторони.  

5. Правове регулювання 

зобов'язань із створення 
загрози життю, здоров’ю, 

майну фізичної особи або 
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майну юридичної особи.  

6. Правове регулювання 
зобов'язань із набуття, 

збереження майна без 

достатньої правової підстави.  

Питання до семінарського 

заняття: 

7. Правове регулювання 
зобов'язання з публічної 

обіцянки винагороди: поняття і 

види. Правове регулювання 
зобов’язання, що виникають з 

публічної обіцянки нагороди за 

результатами конкурсу: 
поняття, суб’єкти, предмет.  

8. Правове регулювання 

зобов'язань із вчинення дій в 
майнових інтересах іншої 

особи без її доручення.  

9. Правове регулювання 
зобов'язань, що виникають 

внаслідок рятування здоров’я 

та життя фізичної особи, майна 
фізичної або юридичної особи. 

10. Особливості зобов’язань, 

шо виникають внаслідок 
рятування здоров’я та життя 

фізичної особи, майна фізичної 

або юридичної особи: умови 
виникнення, сторони.  

11. Правове регулювання 

зобов'язань із створення 
загрози життю, здоров’ю, 

майну фізичної особи або 

майну юридичної особи.  

12. Правове 

регулювання зобов'язань із 

набуття, збереження майна без 
достатньої правової підстави.  

Тема 9. Практика 

тлумачення та застосування 

норм приватного права, що 

регулюють відносини в сфері 

найманої праці (18 год.) 
Сучасні наукові підходи до 

проблем єдності та 

диференціації правового 
регулювання трудових 

відносин. 

Об’єктивні та суб’єктивні 
чинники регулювання 

особливостей праці окремих 

категорій працівників.  
Правові ознаки, що 

характеризують найману 

працю в Україні. Визначення 
найманого працівника за 

трудовим законодавством 

України. Особливості 
правового регулювання: 

найманих працівників 

(залежна праця), працівників 
подібних до найманих 

(залежна праця з виконанням 

особливих державних 
функцій).  

Поняття колективних відносин 

в сфері забезпечення 
правового регулювання 

трудових відносин. Соціально-

управлінські та соціально-
партнерські відносин в процесі 

реалізації норм трудового 

права.  

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Сучасні наукові підходи до 

проблем єдності та 

Лекція (2 

год.)., 
семінарськ

е заняття 

(2 год.), 
практичне 

заняття (2 

год.), 
самостійна 

робота (12 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 
практичного  занять. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 

рекомендованих 
джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 
семінарського 

заняття здобувач 

повинен підготувати 
короткі виступи з 

кожного 

контрольного 
питання теми. При 

підготовці до 

практичного заняття 
здобувач повинен 

розв’язати 

запропоновані задачі. 
Вирішення задач 

виконується 

письмово з 
обов’язковою 

аргументацією та 

посиланням на 
відповідні правові 

норми. 

5  
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диференціації правового 

регулювання трудових 
відносин. 

2. Визначення найманого 

працівника за трудовим 
законодавством України.  

3. Особливості правового 

регулювання: найманих 
працівників (залежна праця), 

працівників подібних до 

найманих (залежна праця з 
виконанням особливих 

державних функцій).  

4. Поняття колективних 
відносин в сфері забезпечення 

правового регулювання 

трудових відносин.  
5. Соціально-управлінські та 

соціально-партнерські 

відносин в процесі реалізації 
норм трудового права.  

Тема 10. Практика 

тлумачення і застосування 

норм приватного права, що 

регулюють житлові 

відносини (12 год.) 
Поняття та правовий аналіз 

житлових правовідносин, їх 

сфера та межі регулювання. 
Передумови виникнення 

житлових правовідносин, їх 

види. 
Елементи житлових 

правовідносин. 

Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 

права у сфері житлових 

правовідносин. 
Практика правозастосування у 

сфері регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття та правовий аналіз 
житлових правовідносин, їх 

сфера та межі регулювання. 

2. Передумови виникнення 
житлових правовідносин, їх 

види. 

3. Елементи житлових 
правовідносин. 

4. Специфіка тлумачення 

ключових позицій приватного 
права у сфері житлових 

правовідносин. 

5. Практика 
правозастосування у сфері 

регулювання приватних 

правовідносин даного виду. 

Семінарсь

ке заняття 
(2 год.), 

практичне 

заняття 
(4год.), 

самостійна 

робота (6 
год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни поважати 

гідність, права, 

свободи та законні 
інтереси всіх 

учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 
практичного  занять. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо 

підійде до вивчення 

рекомендованих 
джерел, дасть їм 

критичний аналіз, 

висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 

заняття здобувач 

повинен підготувати 
короткі виступи з 

кожного 

контрольного 
питання теми. При 

підготовці до 

практичного заняття 
здобувач повинен 

розв’язати 

запропоновані задачі. 
Вирішення задач 

виконується 

письмово з 
обов’язковою 

аргументацією та 

посиланням на 
відповідні правові 

норми. 

5  

Тема 11. Практика 

тлумачення та застосування 

норм приватного права, що 

регулюють відносини у сфері 

сімейного права (18 год.) 

Проблема визначення місця 
сімейного права в системі 

права. Сімейне право та норми 

моралі. Сім’я як об’єкт 
правової охорони. Поняття 

«члена сім’ї» у законодавстві. 

Підстави створення сім’ї. 
Шлюб як підстава створення 

сім’ї. 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). 

Лекція (2 

год.)., 

семінарськ
е заняття 

(2 год.), 

практичне 
заняття (4 

год.), 

самостійна 
робота (10 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

1* Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни поважати 
гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси всіх 
учасників освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського та 

практичного  занять. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо 
підійде до вивчення 

рекомендованих 

джерел, дасть їм 
критичний аналіз, 

висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з судової 

практики. До 

семінарського 
заняття здобувач 

повинен підготувати 

короткі виступи з 
кожного 

5  
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Право особи на сім’ю. 

Проблемні питання 
застосування сімейно-

правових норм (оціночні 

поняття у сімейному праві, 
аналогія закону у сімейному 

праві, застосування до 

регулювання сімейних 
відносин Цивільного кодексу 

України тощо). Дія сімейного 

законодавства у часі. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Проблема визначення місця 
сімейного права в системі 

права.  

2. Сімейне право та норми 
моралі. 

3. Сім’я як об’єкт правової 

охорони. Право особи на 
сім’ю. 

4. Поняття «члена сім’ї» у 

законодавстві. 
5. Підстави створення сім’ї.  

6. Шлюб як підстава створення 

сім’ї.  
7. 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).  
8. Проблемні питання 

застосування сімейно-

правових норм. 

контрольного 

питання теми. При 
підготовці до 

практичного заняття 

здобувач повинен 
розв’язати 

запропоновані задачі. 

Вирішення задач 
виконується 

письмово з 

обов’язковою 
аргументацією та 

посиланням на 

відповідні правові 
норми. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна 

за семестр: 

«відмінно» – здобувач демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки; вільно володіє 

науковими термінами; 

«добре» – здобувач демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв‘язках; 

«задовільно» – здобувач володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 
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конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

«незадовільно» – здобувач не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами 

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

Написання рефератів, доповідей, 

презентацій, тощо здійснюється відповідно 

до запропонованої тематики викладачем, з 

урахуванням програми навчальної 

дисципліни. 

Семінарські та практичні заняття Під час проведення семінарів 

(практичних занять) здобувачі працюють у 

такому форматі:  

1) викладач оголошує вступну промову, 

перевіряє наявність здобувачів та оголошує 

навчальні питання заняття; 

2) надається можливість оголошення 

доповідей, рефератів, презентацій тощо; 

3) здобувачі відповідають на навчальні 

питання (практичні завдання), після 

кожного з них інші здобувачі вносять свої 

пропозиції та доповнення, а також задають 

додаткові запитання; 

4) викладач підводить підсумки, 

відповідає на запитання здобувачів, 

оголошує оцінки та оголошує тему та 

завдання наступного заняття. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Відсутність невідпрацьованих 

пропусків занять та незадовільних оцінок, а 

також наявність більше 50% оцінок на 

аудиторних заняттях. 

 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий контроль Підсумкова кількість балів 

 екзамен  

 
Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 11. 

Самостійна робота 
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Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 
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