
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

1. Кафедра:  Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 
викладачів 

Маковій Віктор Петрович - кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри  цивільно-правових дисциплін 
факультету підготовки фахівців для  підрозділів 
превентивної діяльності. Автор понад 230 робіт наукового 
та навчального характеру, досвід педагогічної роботи - 
більше 25 років. 
Сфера наукових інтересів: 
 Цивільне право, Сімейне право,  Цивільне процесуальне 
право, Житлове право, Альтернативні способи вирішення 
юридичних конфліктів ( медіація), Міжнародне приватне 
право. 
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 
пров. Сабанський, 4, каб.  233, тел. (067)  841 91 76 Viber, 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна   

5. Статус навчальної 
дисципліни 

 Дисципліна професійної та практичної підготовки за 
вибором здобувача 

6. Місце в структурно-
логічній схемі 

 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 
навчання. Пов’язана з навчальними дисциплінами            
«Цивільне право та процес»,  «Адміністративне право», 
«Теорія держави та права». 

7. Кількість кредитів 
ЄКТС: 

- загальна кількість 
годин:  

 

3 

90 

8. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

Цивільно-правовий захист прав споживачів є 
навчальною дисципліною, яка відображає основні 
поняття, категорії та явища в сфері правової охорони 
цивільних прав та інтересів споживачів з огляду на 
комплексну сутність цього поняття. Вагоме місце у 
матеріалі даної навчальної дисципліни займають питання 
з’ясування форм і засобів охорони прав та інтересів 



споживачів у розрізі наявних на сьогодні тенденцій 
перетворення даної сфери суспільних взаємин. При 
цьому звертається увага на специфіку складових 
елементів споживчих відносин, їх характерні риси та 
форми прояву у різних сферах суспільного буття, 
розрізняються види таких взаємин з урахуванням їх 
об’єкта, а також сфери реалізації. 

Метою викладання навчальної дисципліни є 
засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу та  змісту 
законодавства у сфері споживчих відносин, оволодіння 
навичками правильного його використання в процесі 
виконання своїх функціональних обов'язків за обраним 
фахом, а також формування стратегії захисту інтересів 
клієнта, що наділений правовим положенням споживача. 

9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

Конституційне право, Теорія держави і права, 
Цивільне право та процес, Юридичне документознавство, 
Адміністративне право 

10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних  
занять. Лекції охоплюють ключові проблеми курсу, а 
практичні заняття покликані забезпечити формування 
правових інструментів для захисту споживачів. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та 
дослідницький. 

11 Форма контролю: Залік.  

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: загальні категорії та поняття в захисту прав 
споживачів (суб’єкти, об’єкти, зміст); коло обставин, 
пов’язаних з виникненням та припиненням споживчих 
відносин; загальні риси споживчих відносин в залежності 
від їх об’єкта; загальні засади захисту прав споживачів як 
комплексного поняття соціально-правової сутності. 

вміти: застосовувати на практиці нормативні приписи, 
що регламентують форми та способи захисту прав 
споживачів; диференціювати споживчі відносини в 
залежності від їх об’єкта; у відповідності до визначеної 
фабули формувати стратегію захисту інтересів споживача 



з підбором відповідної форми та способу; визначати 
механізм відшкодування шкоди, завданої дефектною 
продукцією, а також наслідки протиправної поведінки 
контрагентів споживача; складати матеріально-правові та 
процесуально-правові документи в межах реалізації 
споживачем права на захист. 

14. Основні 
інформаційні джерела 
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