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інформація 
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Опис дисципліни 

 
«Наукові дослідження у сфері цивільного права» є дисципліною, яка сприяє 

професійній підготовці фахівців у сфері права. Під час вивчення зазначеної дисципліни 
здобувачі кваліфікації доктор філософії набувають здатність демонструвати знання 
базових засад, сучасного стану, тенденцій розвитку наукових досягнень у сфері 
цивільного права  

Після завершення вивчення дисципліни «Наукові дослідження у сфері цивільного 
права» здобувачі можуть ґрунтовно аналізувати та застосовувати концептуальні 
моделі, наукові доробки вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів, фундаментальні 
постулати та теорії у цивільно-правовій сфері. 
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Структура курсу 

 

Години 
 

Тема Результати навчання Завданн
я 

4 Тема 1. Основні 
методологічні 
дослідження 
цивільного 
права. 

Знати основні наукові дослідження щодо 
визначення предмету та методу цивільного 
права. 

Тести, 
реферат
и. 
  

4 Тема 2. Наукові 
дослідження 
сутності і 
реалізації 
особистих 
немайнових 
прав. 

Аналізувати наукові дослідження особистих 
немайнових прав, що забезпечують природне 
та соціальне буття фізичної особи 

Тести, 
есе, 
кейси 

4 Тема 3. Наукові 
дослідження 
юридичної особи 

Знати основні теорії юридичної особи та вміти 
використовувати їх положення в наукових 
дослідженнях. 

Тести,  
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 4. Наукові 
дослідження 
моральної шкоди 
за цивільним 
законодавством 
України 

Усвідомлювати взаємозв’язок між вчиненим 
цивільним правопорушенням та моральною 
шкодою як наслідком такого правопорушення, 
вміти визначати розміри моральної шкоди з 
врахуванням наукових методик. 

Тести, 
кейси 

4 Тема 5. 
Особливості 
застосування 
цивільно-
правової 
відповідальності 
та здійснення 
захисту 
цивільних прав 

Вміти визначати форми та види цивільно-
правової відповідальності з врахуванням норм 
законодавства та доктринальних досліджень. 

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 6. Наукові 
дослідження 
речових прав на 
чуже майно. 

Вміти розрізняти види речових прав на чуже 
майно. Знати основні наукові доробки 
вітчизняних цивілістів у цій сфері. 

Командні 
проекти, 
кейси  
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4 Тема 7. Наукові 
дослідження у 
сфері права 
інтелектуальної 
власності.  

Знати вимоги до об’єктів авторського права, 
суміжних прав, об’єктів права промислової 
власності, а також усі особливості правової 
охорони кожного із них, наукові розробки у цій 
сфері. 

Презента
ція 
результа
тів 
виконанн
я 
завдань, 
кейси 

7 Тема 8. Наукові 
дослідження 
договірних 
зобов’язань в 
цивільному праві 
України.  

Знати основні наукові дослідження в сфері 
договірних зобов’язань, доктрини та теорії щодо 
окремих договірних конструкцій.  

Виступи 
на 
наукових 
заходах, 
кейси 

6 Тема 9. Наукові 
дослідження 
недоговірних 
зобов’язань в 
цивільному праві 
України 

Обґрунтовувати доцільність застосування 
наукових досліджень щодо окремих видів 
недоговірних зобов’язань в цивільному праві 
України  

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 10. Наукові 
дослідження 
спадкового 
права  

Знати основні наукові доробки в сфері 
спадкового права. 

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

 
 

Літературні джерела 
 

1. Конституція України. Офіційний веб-портал Верховної ради України: нормативно-
правові акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
(дата звернення: 10.06.2019).  
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Офіційний веб-портал Верховної 
ради України: нормативно-правові акти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 
(дата звернення: 10.06.2019). 
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В. М. Коссака. 
К.: Істина, 2008. 831 с.  
4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, 
Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2006. Т. І, Т. ІІ. 
5. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. 
Є. О. Харитонова. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. 1200 с.  

6. Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу у сферах, що регулюються 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Київ, 2019. 521 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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7. Актуальні проблеми приватного права. Збірник наукових праць до 85-річчя з дня 
народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Володимира Васильовича Луця. 
Тернопіль: Підручникиі посібники, 2018. 336 с. 
8. Кожевникова В. О. Обмеження прав суб’єктів сімейних відносин: проблеми теорії та 
практики: моногр. Київ: «Комп’ютерний дизайн», 2019. 520 с. 
9. Лукасевич-Крутник І. С. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з 
надання транспортних послуг у цивільному праві України: монографія. Тернопіль, 2019. 
474 с. 
10. Міловська Н. В. Договірні зобов'язання зі страхування у цивільному праві України: 
проблеми теорії та практики: монографія. Київ : НДІ приват. права і підприємництва 
ім. В. Ф. Бурчака НАПрН України, 2019. 487 с.  
11. Lando O. Principles of European Contract Law. New York: Kluwer Law International. 2003. 
695 p. 
12. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of 
Reference (DCFR). Munich: Interim Outline Edition, 2008. 1604 p. 
 

 

Політика оцінювання 

 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 
 

Оцінювання 
 
 
Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами екзамену.  

: 

Вид оцінювання %  

Екзамен 100 

 

 



   

5 
 

 
Шкала оцінювання здобувачів 

 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 
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