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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 р. пройшла стажування у Hochschule für den 

öffentlichen Dienst in Bayern м. Фюрстенфельдбрук, 

Німеччина. 

Сфера наукових інтересів: 

цивільне право, цивільний процес, господарське право, 

правові інструменти альтернативного вирішення спорів. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 137, тел. (068) 065 20 16 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 17svetlana@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається на денній формі навчання у п’ятому 

семестрі на третьому році навчання та заочній формі 

навчання у восьмому семестрі на четвертому році 

навчання 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- практичні заняття: 

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

 

90 

44 (денна)             16 (заочна) 

18 (денна)             6   (заочна) 

26 (денна)              

                              10 (заочна) 

46 (денна)             74 (заочна) 

 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Цивільне право та процес» є загальні та спеціальні 

приписи цивільного законодавства, а також сукупність 



суспільних відносин, які складаються в процесі 

здійснення правосуддя в порядку цивільного 

судочинства, наукові теорії, концепції та догми, що 

обґрунтовують природу права особи на захист своїх прав 

та охоронюваних законом інтересів.  

Вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право та 

процес» припускає не тільки глибоке вивчення чинного 

цивільного та цивільного процесуального законодавства, 

засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й 

набуття практичних навичок користування чинним 

цивільним та цивільно-процесуальним законодавством, 

іншими нормативними актами, постановами Пленуму 

Верховного Суду України під час вирішення конкретних 

цивільних ситуацій, які мають правове значення. 

Вирішення конкретних практичних завдань з кожної 

теми, яка вивчається, є заходом самоперевірки своїх 

знань. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне 

право та процес» є засвоєння здобувачами вищої освіти 

змісту цивільного та цивільно-процесуального 

законодавства України, оволодіння навичками 

правильного його використання в процесі виконання 

своїх службових обов'язків за обраним фахом, вивчення 

основних наукових течій в цій сфері. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія держави та права; конституційне право; 

кримінальний процес; адміністративний процес; 

кримінальне право; адміністративне право; запобігання 

та протидія домашньому насильству. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних та 

семінарських занять. Лекції, присвячені ключовим 

проблемам курсу.  

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. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти 

з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової 

кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5.  

Підсумкова кількість балів визначається, як сума 

всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу: 

 

           

   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 



ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 

роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 

семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 

можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 

заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 

навчальної дисципліни визначається науково-

педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 

самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Кожна 

кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 

виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 

складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти має право перескладати аудиторну 

та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково- педагогічним працівником до 



підсумкового контролю і не більше двох пропусків та/або 

незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю накопичив менше 60 балів, 

зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю протягом семестру накопичив 60 

балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 

накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до 

розкладу. 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: визначення цивільного права як галузі права; 

предмет цивільного права; метод цивільно-правового 

регулювання; функції цивільного права; система 

цивільного права; поняття цивільного законодавства; 

акти цивільного законодавства; визначення цивільно-

процесуального права; предмет цивільно-процесуального 

права; функції цивільно-процесуального права; поняття 

цивільно-процесуального законодавства;  

поняття фізичної особи як суб’єкта цивільного права, 

правоздатність фізичної особи, дієздатність фізичної 

особи та її диференціація, визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою, оголошення фізичної особи 

померлою, ім’я та місце проживання фізичної особи, акти 

цивільного стану, фізична особа – підприємець; поняття 

права власності; права володіння; права користування; 

права розпорядження; підстави набуття права власності; 

момент виникнення права власності у набувача; 

здійснення права власності; припинення права власності; 

право спільної власності; захист права власності; способи 

забезпечення виконання зобов'язання та їх 

характеристику, правові наслідки невиконання 

зобов'язання, забезпеченого заставою; зазначені у 

програмі і рекомендовані викладачем нормативні акти, 

що регулюють цивільні процесуальні правовідносини, 

галузеву юридичну літературу; основні категорії та 

інститути цивільного процесуального права, теоретичні 

проблеми і перспективи науки цивільного процесу в 

Україні; 



вміти: надавати юридичну кваліфікацію означеним 

фактичним відносинам; тлумачити чинне цивільне та 

цивільно-процесуальне законодавство; застосовувати на 

практиці чинне законодавство; розробляти проекти 

цивільно-правових та процесуальних документів та іншої 

ділової документації; співвідносити теоретичні знання із 

практикою їх правозастосування. 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Науково-практичний коментар Цивільного 

процесуального кодексу України. / За заг. ред. 

Теремецького В.І. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 

2020. 496 с. 

2. Атаманчук І.В., Моісєєв Ю.О. До питання 

процесуально-правового механізму забезпечення позову 

в цивільному судочинстві. Журнал східноєвропейського 

права. 2020. № 78. С. 50-59. 

3. Вавженчук С. До питання класифікації договорів на 

односторонні та взаємні, відплатні й безвідплатні. 

Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6. С. 5-

10. 

4. Жук А. Відновлення становища, що існувало до 

порушення, у системі способів захисту суб’єктивних 

цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 

2021. №1. С. 11-16. 

5. 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. 

 

 

 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/3.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/3.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/3.pdf

