
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Мирза Світлана Степанівна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 90 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2017 року в рамках «Програми обміну поліцейськими 

2017» Європейського поліцейського коледжу (СEPOL) 

відвідала Вищу школу підготовки державних службовців 

Баварії та пройшла відповідне міжнародне стажування.  

Сфера наукових інтересів: 

медіація в цивільно-правових відносинах; зобов’язання у 

сфері укладання договорів про надання житлово-

комунальних послуг; медіативний аспект у нотаріальній 

діяльності; договірні відносини у сфері управління 

житлом.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 237, тел. (068) 065 20 16 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 17svetlana@ukr.net 

 

Середницька Інга Анатоліївна - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності. Автор більше 80 

наукових праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2019 році пройшла повний курс підготовки медіаторів 

за навчальною програмою «Медіація», про що отримала 

відповідний сертифікат. 

Сфера наукових інтересів: 

юридична психологія;  цивільне право, зокрема договірні 

та спадкові інститути права; судова практика розгляду та 

вирішення цивільних спорів; сімейні правовідносини як 

підґрунтя для протидії бродяжництву, зокрема 

неповнолітніх. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 237, тел. (067) 934 38 15 Viber, 

Telegram, електронна адреса: ingaodessa@ukr.net 
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3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у п’ятому  семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 
 

44 (денна)       14 (заочна) 

18 (денна)         6 (заочна) 

26 (денна)         8 (заочна) 

46 (денна)       76 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

«Цивільне право та процес» - навчальна дисципліна 

в системі вищої освіти, в основі вивчення якої були 

покладені основні положення цивільно-правової науки, 

вироблені нею і перевірені багаторічною практикою 

застосування правові інститути і категорії, науковий 

аналіз їх законодавчого оформлення як в чинному, так і 

в попередньому правопорядку, а по можливості і в 

інших правових системах. 

Метою вивчення дисципліни «Цивільне право та 

процес» є засвоєння нормативних приписів цивільного 

та цивільно-процесуального законодавства незалежно 

від його форми, вивчення основних наукових поглядів, 

які обґрунтовують юридичну природу того чи іншого 

цивільно-правового та цивільно-процесуального 

інституту, формування уміння логічно мислити й 

застосовувати методи наукового пізнання у процесі 

вивчення цивільного права та процесу; засвоїти зміст 

цивільно-правових та цивільно-процесуальних 

інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть 

цивільно-правових та цивільно-процесуальних 

категорій, навчитися розуміти зміст норм цивільного 

права та цивільного процесу, тлумачити правові норми 

та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, 

набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі 

цивільного права та цивільного процесу. 



9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави та права; історія держави та права; 

конституційне право; юридичне документознавство 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, та практичних 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Здобувачі мають змогу отримувати індивідуальні 

консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу здобувачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 



Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

    

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати:  визначення цивільного права, його предмета та  

методу цивільно-правового регулювання; поняття 

цивільного законодавства; поняття фізичної особи як 

суб’єкта цивільного права, визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою, оголошення фізичної особи 

померлою; поняття права власності, підстави набуття та 

припинення права власності; момент виникнення права 

власності у набувача; здійснення права власності; право 

спільної власності; захист права власності; способи 

забезпечення виконання зобов'язання та їх 

характеристику, правові наслідки невиконання 

зобов'язання, забезпеченого заставою; поняття, 

класифікацію цивільно-правових договорів; поняття не 

договірних зобов'язань та зобов'язань з відшкодування 

шкоди, поняття та особливості спадкових правовідносин; 

нормативні акти, що регулюють цивільні процесуальні 

правовідносини, галузеву юридичну літературу, 

досконало вивчити відповідно до програми основні 

категорії та інститути цивільного процесуального права, 

теоретичні проблеми і перспективи науки цивільного 

процесу в Україні, розуміти природу цивільних 

процесуальних правовідносин, процесуальний порядок 

здійснення цивільного судочинства, проблеми сучасного 

цивільного процесу та шляхи їх вирішення. 

вміти: давати вірну юридичну кваліфікацію 

означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне 

цивільне законодавство; застосовувати на практиці 

діюче законодавство; розробляти проекти цивільно-

правових документів та іншої ділової документації; 

формувати власну точку щодо об’єктивної необхідності 



цивільного права, а також щодо відносин, що 

недостатньо врегульовані законодавчими актами; 

використовувати свої внутрішні якості у підвищенні 

ефективності професійної діяльності, досліджувати 

недоліки законодавчого регулювання окремих 

договірних відносин та відносин власності в умовах 

ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх 

вирішення; тлумачити та застосовувати основні 

інститути цивільного процесуального права України, які 

регулюють процесуальний порядок розгляду і вирішення 

справ про захист порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із 

цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та 

інших правовідносин, аналізувати судову практику з 

метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних 

правовідносинах, складати процесуальні документи та 

використовувати роз’яснення постанов Пленуму 

Верховного Суду України на практиці. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Парасюк М.В., Парасюк В.М., Грабар Н.М. Цивільне 

право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): 

навч. посіб. Львів : Растр-7, 2020. 364 с. 

2. Цивільне право та процес: підготовка до іспиту : навч. 

посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р. (кер.), Юнін О. С., 

Круглова О. О. та ін.] – Дніпро : Видавець Біла К. О., 

2020. – Ч. 1. – 295 с. 

3. Цивільне право та процес: підготовка до іспиту. 

Частина друга : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р. 

(кер.), Юнін О. С., Юніна М. П. та ін.]. – Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2020. – 216 с. 

4. Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. / С. В. 

Васильєв. К.: Алерта, 2019. 506 с. 

5. Тарнавська М. І. Договірне право : навчальний 

посібник / М. І. Тарнавська, С. С. Василів, Н. В. Бльок ; 

Нац. ун-т "Львівська політехніка". Навч.-наук. ін-т 

права, психології та інноваційної освіти. – Львів : Растр-

7, 2020. – 123 с. : табл. 

6. Цивільно-процесуальні документи у наказному та 

окремому провадженнях (зразки оформлення) : навч.-

метод. посіб. / Р. Я. Демків, І. М. Євхутич, Т. В. Курило, 

В. О. Кучер, В. М. Парасю ; Львів. держ. ун-т внутрішніх 

справ ; ред. Андріана Кузьмич-Походенко. – Львів : 



ЛьвДУВС, 2020. – 191 с. 

 

 
 
 

 


