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Цивільне право є однією з провідних навчальних дисциплін у вищих 
навчальних закладах, які готують фахівців за спеціальністю 
„Правознавство”. Після проголошення Україною державного суверенітету, 
в умовах формування правової держави, розвитку ринкових відносин, 
підвищення ефективності захисту прав і свобод людини і громадянина, 
юридичних осіб все більшого значення набуває вивчення цивільного та 
сімейного права. 

Навчально-методичні матеріали представляють собою комплекс, у 
складі якого подана програма навчального курсу, плани семінарських 
занять та інші матеріали з навчальної дисципліни „Цивільне та сімейне 
право”, які розроблені згідно учбового плану підготовки фахівців з 
правознавства. В основу покладений досвід викладання даного навчального 
курсу в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона 
Макаренка, в якому працюють справжні спеціалісти високого рівня. 

Мета програми – подати системне бачення та визначення двох 
умовно-самостійних, однак предметно досить тісно пов’язаних між собою 
галузей права України: цивільного і сімейного. 

Програма передбачає вивчення широкого кола питань 
законодавства, знання яких має велике значення для практики 
цивілізованих суспільних відносин. 

Для поглибленого вивчення тем програми подається список 
необхідних деяких нормативних актів та науково-практичних літературних 
джерел. Структура посібника подана у його змісті. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни: 
1. Розкрити сутність цивільного та сімейного права як галузі 

суспільних відносин (об’єкта правового регулювання) і як галузі права, що 
є своєрідним елементом системи права України. 

2. Сформувати у студентів переконання в необхідності глибокого 
вивчення цивільного законодавства та виробити практичні навики, 
аналізувати і правильно застосовувати цивільне законодавство як у 
професійній, так і в інших сферах життєдіяльності в умовах переходу до 
ринкової економіки. 



Програма навчального курсу 
„Цивільне та сімейне право” 

 
Тема 1. Загальні положення 

Цивільне право – як галузь права України. Цивільне право – як 
наука, її значення у вивченні соціально-економічних відносин. Цивільне 
право – як наука, її значення у вивченні соціально-економічних відносин. 
Цивільне право, як навчальна дисципліна. Система курсу цивільного права. 
Місце цивільного права в системі правових галузей України. Система 
цивільного права України. Функції цивільного права. предмет цивільного 
права. Методи та принципи цивільного права: юридична незалежність 
(рівність) сторін цивільно-правових відносин; автономія волі, свобода 
договору; диспозитивність сторін у визначенні змісту своїх відносин; 
аналогія в цивільному праві. 

 Джерела регулювання цивільно-правових відносин в Україні 
(нормативно акти цивільного права): поняття і структура. конституція 
України як основа розвитку сучасного цивільного законодавства. 
Цивільний кодекс України та інші законодавчі акти. Підзаконні нормативні 
акти: Нормативні акти уряду України як джерело цивільного права. 
нормативні акти органів місцевого самоврядування (муніципалітетів) в 
цивільному праві. Локальні нормативні акти підприємств, установ, 
організацій як джерело цивільного права України. Значення судової 
практики в тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства. Правочини 
(угоди), типові контракти, звичаї, традиції, норми моралі як джерела 
цивільного права. 

Визначення змісту цивільних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти та 
зміст цивільних правовідносин. поняття суб’єктивних цивільних прав і 
обов’язків. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних 
правовідносин. види цивільно-правових відносин, що регулюються 
цивільним законодавством. Майно та пов’язані з ним права як об’єкти 
цивільних правовідносин. Особисті немайнові відносини, що пов’язані з 
майновими. Особисті (немайнові) відносини, що не пов’язані з майновими. 

Поняття і види юридичних факті у цивільному праві Дії та вчинки 
суб'єктів цивільних правовідносин як юридичні факти. Події як юридичні 
факти, їх види, класифікація. Здійснення суб’єктивного цивільного права. 
Захист суб’єктивних цивільних прав. 

 
Тема 2. Суб’єкти цивільних прав 

Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин. Громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства – суб’єкти цивільного права. 
Правосуб’єктність фізичних осіб у цивільному праві. Правоздатність 
фізичної особи. Виникнення, обсяг і припинення правоздатності фізичної 
особи. Співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного права. 
Випадки обмеження правоздатності фізичної особи. Поняття дієздатності 
фізичної особи. Різновиди дієздатності фізичної особи. Підстави та  умови 
дієздатності фізичної особи. Підстави і порядок визнання фізичної особи 
недієздатною. Підстави і порядок визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою та померлою. правові наслідки такого визнання. Правові 
наслідки з’явлення осіб, визнаних безвісно відсутніми або померлими. 

Поняття та ознаки юридичної особи. порядок виникнення юридичної 
особи. Державна реєстрація юридичних осіб. Державні юридичні особи. 



Недержавні юридичні особи, їх класифікація. спеціальна правоздатність 
юридичної особи. Ліквідація та реорганізація юридичних осіб. 

Участь держави в цивільно-правових відносинах. Органи, які беруть 
участь в цивільно-правових відносинах від імені держави. Участь 
Автономної республіки Крим у цивільно-правових відносинах. Участь 
органів місцевого самоврядування у цивільно-правових відносинах. 
Розмежування відповідальності держави та адміністративно-
територіальних утворень.  

 
Тема 3. Об’єкти цивільних прав 

Співвідношення категорій „об’єкт” і „предмет” в цивільному праві і 
в цивільних правовідносинах. Поняття і види об’єктів цивільних 
правовідносинах. Матеріальні цінності, речі як об’єкт цивільних 
правовідносин. Види речей і особливості їх цивільно-правового режиму. 
Рухому і нерухомі речі. Майно, речі, обіг яких обмежений в цивільному 
обороті та на придбання яких погрібний спеціальний дозвіл відповідних 
органів виконавчої влади. Зброя як об'єкт цивільних правовідносин. Речі 
вилучені з обороту   Гроші і цінні папери як об'єкт цивільних 
правовідносин. Поняття і види цивільних паперів. Поняття і особливості 
валютних цінностей як об'єкт цивільних правовідносин. Дії, послуги як 
об'єкти цивільних правовідносин. Фірмове найменування, фірмовий знак 
для товарів та послуг,    найменування    місця    походження   товару,    як   
об'єкти цивільних    правовідносин.    Комерційна   та   службова   
таємниця. Духовні  цінності як об'єкт   цивільних правовідносин.  
Інформація, твори   та   інші   результати  творчої  (інтелектуальної)   
діяльності   і системі   цивільних  правовідносин   Особисті  блага  та  
свободи  як об'єкти цивільних правовідносин. 

 
Тема 4. Правочини. Представництво 

Співвідношення понять ''угода (правочин)", "юридичний факт", 
"договір", "зобов'язання" Поняття та види угод. Умови дійсності угод. 
Форми угод. Сторони в угодах. Підстави визнання угод недійсними. 
Класифікація недійсних угод. Правові наслідки визнання угод недійсними. 
Представництво і довіреність. 

Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Межі і способи 
здійснення цивільного права. Випадки здійснення права і виконання 
обов'язків через представника. Поняття і види представництва. 
Представництво органів місцевого самоврядування у цивільно-правових 
відносинах. Довіреність та її види. Зміст, форми і строки дії довіреності. 
Передоручення. Припинення довіреності. Відмінність представництва від 
уступки вимоги і переводу боргу. 

 
Тема 5. Строки. Позовна давність 

Поняття   і  юридичне  значення  строків у  цивільному  праві. Види 
строків у цивільному праві. Набувальна давність. Поняття і види позовної 
давності.  Зупинення  перебігу строків позовної давності. Перерва  строків  
давності.   Наслідки  закінчення  строків  позовної давності. Вимоги, на які 
позовна давність не поширюється. 

 
Тема 6. Відповідальність у цивільному праві 

Юридичні делікти в цивільному праві. Поняття цивільно правової 
відповідальності. Особливості відповідальності у цивільному праві, її 



основні принципи. Умови цивільно - правової відповідальності Види 
цивільно-правової відповідальності. Дольова, солідарна і субсидіарна 
відповідальність та умови їх застосування. 

 
Тема 7. Особисті немайнові права 

Поняття    та    види    особистих   немайнових   прав  фізичних   осіб,  
особливості їх  цивільно-правового регулювання. Здійснення і 

захист цих прав. Види цивільних прав громадян у  відносним   з приводу   
особистого   життя.   Індивідуальна  свобода   громадянина недоторканість   
і   таємниця   його   особистого   життя   як   об'єкта цивільно - правової 
охорони. Персональні дані як об'єкт цивільно-правових відносин. Фізичне 
існування людини як об'єкт цивільно-правових відносин. Цивільно-
правовий захист здоров'я людини Право особи на екологічно чисте 
довкілля та інформацію про його стан. Право споживачів на інформацію 
про якість товарів і послуг Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти 
цивільно-правового захисту. Зміст, право на захист честі. Гідності та 
ділової репутації особи. Строки звернення в суд з позовом про захист честі, 
гідності та ділової репутації. Застосування антимонопольного 
законодавства України, щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. 

 
Тема 8. Поняття, зміст права власності.  

Набуття, припинення права власності. Речові права 
Сутність відносин власності. Відносини власності в ринковому 

господарстві. Поняття права власності в законодавстві України. Зміст права 
власності: володіння, розпорядження, користування. Види і форми 
власності. Публічна і приватна власність. Правові форми реалізації права 
власності, їх класифікація. Здійснення права власності.  

Підстави виникнення права власності. Виникнення права власності 
на нове нерухоме майно. Момент виникнення права власності у набувача за 
договором. Безхазяйне майно. Набуття права власності на загублену річ. 
Скарб. Бездоглядні тварини. Спадщини (заповіт, дарування). Набувальна 
давність.  

Способи припинення права власності. Підстави припинення права 
власності. Примусове відчуження майна, яке в силу законодавчих актів не 
може належати даній особі. Вилучення земельної ділянки і закріпленого на 
ній нерухомого майна. Реквізиція, конфіскація. Націоналізація.  

Поняття володіння та користування. Види володіння та 
користування. Презумпція правомірності володіння. Захист володіння та 
користування. Сервітути та їх поняття. Земельні сервітути. Виникнення 
сервітутів. Зміст сервітутних прав. Захист сервітутних прав. 

Емфітевзис. Суперфіцій. 
 

Тема 9. Форми власності 
Підстави виникнення приватної власності фізичних осіб (громадян, 

іноземців, осіб без громадянства). Об'єкти права приватної власності 
громадян. Обмеження в придбанні в приватну власність громадян деяких 
видів об'єктів цивільних правовідносин. Право власності громадян, які 
займаються підприємницькою діяльністю. 

Сутність права власності недержавних юридичних осіб. Особливості 
правового статусу майна, та права власності на нього в залежності від 
форми організації юридичної особи. Право власності іноземних правових 
осіб і міжнародних організацій на території України. Право спільної та 



колективної власності. Право власності народу України, держави і право 
комунальної власності. 

 
Тема 10. Захист права власності та  інших речових прав 

Поняття цивільно - правового захисту права власності. Засоби та 
особливості цивільно - правового захисту права власності. Витребування 
майна з чужого незаконного володіння. Захист права власності від 
порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння. Інші засоби захисту 
права власності. Виключення майна з опису. Витребування грошей і цінних 
паперів на пред'явника. Захист права власності реабілітованого, або 
виправданого у звинуваченні скоєння злочину. Вимоги про визнання 
недійсними актів органів державного управління, що порушують право 
власника. 

 
Тема 11. Право інтелектуальної власності 

Поняття та сутність інтелектуальної діяльності - творчості. Твори як 
форма виразу результатів інтелектуальної діяльності. Зміст інтелектуальної 
власності і права інтелектуальної власності. 

 Об'єкти права інтелектуальної власності. Особливості правового 
статусу суб'єктів права інтелектуальної власності. Поняття та види 
інформації як об'єкта права інтелектуальної власності. Законодавство 
України про інтелектуальну власність. Зв'язок права інтелектуальної 
власності з авторським, патентним, ліцензійним та інформаційним правом. 
Відносини щодо права інтелектуальної власності і умовах інформації. 
Цивільно - правовий захист інформації в автоматизованих системах. 
Охорона права на топології інтегральних мікросхем. 

Поняття і види результатів творчості, що охороняється авторським 
правом.  

Об'єкти і суб'єкти авторського права Суб'єктивне авторське право, 
його зміст і межі. Особисті немайнові і майнові права автора. Вільне 
використання твору. Поняття суміжних прав. Особливості охорони 
авторського права і суміжних прав в цивільному законодавстві. 

Поняття винаходу і корисної моделі в законодавстві України. 
Об'єкти винаходу. Правова охорона винаходу. Право на одержання патенту. 
Порядок оформлення патенту. Права та обов’язки власника патенту. Умови 
припинення дії патенту. Визнання патенту недійсним.  Цивільно   - 
правовий захист права власника патенту. 

Право на раціоналізаторську пропозицію. Участь автора 
раціоналізаторської пропозиції у її впровадженні. Спори про авторство, 
першість на раціоналізаторську пропозицію і виплату винагороди. 

 
 
 

Тема 12. Загальні положення про зобов’язання 
Поняття та види зобов'язань у цивільному праві Підстави 

виникнення зобов'язань. Сторони в зобов'язаннях. Зобов'язання дольові, 
солідарні та субсидіарні. Уступка вимоги. Перевід боргу. Поняття 
регресного зобов'язання. Правові умови звільнення від зобов'язань. 
Відповідальність за порушення зобов'язань із договору Підстави, види та 
функції відповідальності. 

 
Тема 13. Види забезпечення виконання зобов’язання 



Загальні правили виконання зобов'язань. Правові способи 
забезпечення виконання зобов'язань із цивільно - правового договору. 
Цивільно - правові засоби з'ясування відомостей щодо партнера   можливих   
цивільно-правових   угод.   Неустойка, її призначення та види. Порядок 
застосування штрафу і пені в цивільних правовідносинах. Застава, заклад. 
Іпотека як засоби забезпечення виконання зобов'язань із цивільно - 
правового договору. Завдаток. Порука та гарантія. Факторинг. Умови і 
порядок припинення зобов'язань. 

 
Тема 14. Загальні положення про договори 

Поняття та значення договору в цивільних правовідносинах. Види 
цивільно - правових договорів. Істотні умови договору. Загальний і 
спеціальний порядок укладання договорів. Протокол розбіжностей. 
Порядок урегулювання переддоговірних спорів. Зміна та розірвання 
договору. Одностороннє розірвання договору. 

 
Тема 15. Договори про передачу майна  у власність 

Договір купівлі - продажу: поняття, види, форми. Сторони, їх права 
і обов'язки. Правові засоби забезпечення законних прав та інтересів 
учасників договору. 

Поняття та   ознаки   договору   поставки.     Зміст    договору 
поставки. Способи укладання договору поставки. Порядок приймання 
продукції та товарів за кількістю та якістю. Відповідальність сторін за 
порушення зобов'язань по договору поставки. Договори поставки за 
участю держави, державних органів, та органів місцевого 
самоврядування. 

Поняття та умови договору контрактації, відповідальність за його 
виконання Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через 
приєднану мережу: поняття, зміст, їх права та обов'язки, відповідальність 
за виконання. 

Договори на постачання енергетичними та іншими ресурсами через 
приєднану мережу: поняття, форма, зміст. 

Договір міни (бартеру): поняття, форма, зміст, функції та сфери 
застосування. 

Договір дарування: поняття, форма, зміст. 
Договір ренти: поняття, форма, зміст. 
Договір довічного утримання: поняття, сторони, форма договору, 

права та обов'язки сторін Можлива заміна набувача майна за договором, 
забезпечення виконання договору. Припинення договору. 

 
Тема 16. Договори про передачу майна  у тимчасове користування 
Поняття та зміст майнового найму, позички, оренди, дарування: 

подібності та відмінності. Види договору майнового найму. Порядок 
укладання договорів майнового найму, позички. Припинення договору 
майнового найму. 

Договір лізингу, зміст, види,   сторони,   права  та  обов’язки   сторін.   
Відповідальність за порушення умов договору лізингу. Припинення 
договору. 

Право громадян па житло та гарантії його здійснення. Способи 
набуття житла. Предмет договору найму жилого приміщення. Порядок 
надання жилих приміщень громадянам державними органами влади. 
Правила обліку громадян, які потребують покращення житлових умов. 



Ордер в порядок укладання договору найму жилого приміщення Сторони в 
договорі найму жилого приміщення. Права та обов'язки сторін договору 
найму жилого приміщення. Правила користування жилими приміщеннями. 
Обмін жилих приміщень. Здача жилого приміщення в піднайм. Збереження 
права на жилу площу за тимчасово відсутнім наймачем. Приватизація 
державного житла. 

  Припинення договору найму жилого приміщення. Підстави і 
порядок виселення громадян із жилого приміщення. Службові жилі 
приміщення. 

Договори позички: зміст, види, форми. 
 
 

Тема 17. Договори на виконання робіт 
Поняття договору підряду. Правова характеристика договору 

підряду. Види договору підряду. Відмінність договору підряду від 
трудового договору. Права, обов'язки і відповідальність сторін по договору 
підряду. Поняття договору підряду на капітальне будівництво, його правова 
характеристика. Предмет і умови договору. Види договору підряду на 
капітальне будівництво. Структура договірних зв'язків у капітальному 
будівництві. Майнова відповідальність сторін договору підряду на 
капітальне будівництво. 

 
Тема 18. Договори на надання послуг. Транспортні договори 

Поняття договору про надання послуг, його види, сторони. зміст 
договору. Загальні правила виконання договору. Відповідальність за 
порушення умов договору. 

Транспортні договори, їх види. Правове регулювання транспортних 
відносин в Україні. 

Договори перевозки вантажу. Особливості відносин за 
транспортними договорами: морські перевезення. авіаперевезення    тощо.    
Права   та   обов'язки   сторін   в   договорі перевезення вантажів. Підстави 
та межі відповідальності перевізника за втрату, нестачу та пошкодження 
вантажу. Особливості перевезення пасажирів та багажу. 

Договір транспортного експедирування: поняття, зміст. 
Поняття договору схову та охорони, їх подібності та відмінності. 

Предмет договору схову. Зміст договору схову. Форми договору схову. 
Відповідальність сторін у договорі схову. Надання послуг у фінансово - 
кредитній сфері. 

 
Тема 19. Договір страхування, комісії, управління майном 

Поняття, сутність та значення страхування Поняття зобов'язань по 
страхуванню. Правове регулювання зобов'язань по страхуванню. Сутність 
зобов'язань по страхуванню. Значення зобов'язань по страхуванню. Види і 
форми страхування. Обов'язкове страхування. Обов'язкове страхування 
державних службовців. Добровільне страхування та його види. 

Договори доручення та комісії. 
Поняття договору доручення. Сторони, предмет і форма договору 

доручення. Права і обов'язки сторін у договорі доручення. Припинення 
договору доручення. Поняття договору комісії. Сторони договору комісії. 
Предмет договору комісії. Форми договору комісії. Права і обов'язки сторін 
договору комісії. Види договору комісії. Відповідальність комісіонера. 
Посередництво у сфері підприємницької діяльності. 



Поняття договору управління майном, об'єкт, сторони. Зміст, форма 
договору управління майном. Правові засоби забезпечення належного 
виконання договору управління майном. Правові підстави припинення 
договору управління майном. 

 
Тема 20. Кредитно-розрахункові відносини та  інші договори 

Договори позики: зміст, види, форми. 
Поняття і сутність фінансово - кредитних і розрахункових відносин. 

Кредитні установи України. Зміст та правові форми кредитування між 
суб'єктами економічних відносин, Фінансовий лізинг. Факторинг. 

Вклади громадян у кредитних установах: економічна сутність і 
правова форма цих відносин, права вкладників та їх захист. Правові засоби 
забезпечення    належності    виконання    фінансово-кредитних зобов'язань.     
Порядок    звернення    стягнень     у     кредитних     і розрахункових 
відносинах. Правові форми розрахунків, пов'язаних зі здійсненням 
підприємницької діяльності. Суб'єкти відносин щодо розрахунків, 
пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. Форми цих 
відносин, права і обов'язки їх учасників. Платіжні доручення, їх види, зміст. 
Правова відповідальність за неналежне виконання платіжних доручень. 

Поняття, види та форми ліцензійних договорів, права та обов'язки 
сторін, відповідальність за порушення умов ліцензійних договорів. 
Договори про створення і використання результатів інтелектуальної 
діяльності (авторські договори). Припинення договорів щодо користування 
об'єктами інтелектуальної власності. 

Поняття та сутність договору про сумісну діяльність. Ведення 
спільних справ у сумісній діяльності. Правовий статус спільного майна 
учасників сумісної діяльності. Спільні витрати, збитки та відповідальність 
учасників спільної діяльності. Правила про окремі види сумісної діяльності. 

 
Тема 21. Зобов’язання з односторонніх дій 

Підстави для виникнення позадоговірних зобов'язань: події, 
адміністративні акти, створення об'єктів інтелектуальної та промислової 
власності. Заподіяння шкоди, рятування, придбання чи збереження майна 
без належних на те повноважень. Загальна характеристика цивільних 
правовідносин, що виникають на підставі цих юридичних фактів. 

Порядок прийняття рішення про виплату винагороди (премії). 
Використання премійованих за конкурсом творів науки, літератури і 
мистецтва. Поняття та сутність зобов'язань, що виникають за публічного 
обіцяння винагороди (оголошення конкурсу). Обов'язки організації, що 
оголосила конкурс. Зміни умов конкурсу. 

Поняття і зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування чи 
збереження державного, колективного, муніципального майна та майна 
інших осіб. Умови виникнення та зміст зобов'язань. Порядок 
відшкодування заподіяних збитків. 

Поняття зобов'язань, що виникають внаслідок придбання або 
збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав. 
Зобов'язання повернути безпідставно придбане або безпідставно збережене 
майно. Стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави. Майно, 
що не підлягає витребуванню. 

Поняття та умови виникнення зобов'язань, що виникають внаслідок    
заподіяння    шкоди.    Види    шкоди    та    їх правова характеристика. 
Сторони у зобов'язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. 



Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Відповідальність 
організацій за шкоду, заподіяну її працівникам. Відповідальність за шкоду, 
заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну 
неповнолітніми, чи недієздатними особами. Відшкодування шкоди, що 
заподіяна в стані необхідної оборони і у стані крайньої необхідності. Обсяг, 
характер і розмір відшкодування шкоди при пошкодженні здоров'я та 
заподіянні смерті особи. Відшкодування моральної шкоди. Особливості 
відшкодування шкоди, що заподіяна злочином і адміністративним 
правопорушенням. Шкода, що заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. 
Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 
небезпеки. Особливості відшкодування шкоди (збитків) від порушення 
інформаційних відносин. 

 
Тема 22. Деліктні зобов’язання 

 Поняття зобов’язань із відшкодуванням шкоди. Система 
деліктів. Відповідальність за шкоду, завдану органами державної влади або 
органами місцевого самоврядування. Відшкодування шкоди, завданої 
незаконними діями органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду. Відшкодування шкоди, завданої джерелом 
підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою, 
малолітньою, недієздатною чи обмежено дієздатною особою та особою, яка 
не усвідомлювала своїх дій та не могла керувати ними. Відшкодування 
моральної шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок недоліку товарів, робіт (послуг). 

 
Тема 23. Спадкове право 

Загальні положення про спадкування, згідно із законодавством 
України. Види спадкування. Спадкування за заповітом. Форма заповіту та 
порядок його посвідчення. Спадкування за законом. Здійснення права на 
спадкування. Виконання заповіту. Спадковий договір: поняття, суб'єкти, 
зміст. Забезпечення виконання спадкового договору. Припинення 
спадкового договору. 

 
Тема 24. Загальні положення про сімейне право. Сімейні 

правовідносини 
Поняття сім'ї в суспільних відносинах. Шлюб як основа виникнення 

сім'ї. Сутність, зміст та поняття сімейного права України. Суспільні 
відносини, що регулюються сімейним правом. Роль сімейного права у 
вихованні людини. Джерела сімейного права. Захист сім'ї державою. 
Система правового регулювання сімейних відносин в Україні. Конституція 
України про зміцнення сім'ї, турботу про матір і дитину. Завдання 
Сімейного Кодексу України. Основні принципи сімейного права. Захист 
прав, що виникають із шлюбних та сімейних правовідносин. 

 
Тема 25. Правовідносини подружжя 

Порядок вступу в шлюб. Умови вступу в шлюб. Шлюбний вік. 
Взаємна згода на укладання шлюбу. Шлюбний контракт. Підстави, порядок 
і наслідки визнання шлюбу недійним. Умови і порядок вступу в шлюб з 
особами, що знаходяться в ізоляторах тимчасового утримання, під вартою, 
засуджених до позбавлення волі, а також тих, що знаходяться у виховних 



профілакторіях. Особисті права та обов'язки подружжя. Вибір прізвища 
подружжя, занять, професії та місця проживання. Право подружжя спільно 
вирішувати питання життя сім'ї. Майнові права та обов'язки подружжя. 
Спільне майно подружжя. Особиста власність кожного з подружжя. Частки 
кожного з подружжя при поділі спільного майна. Поділ спільного майна 
подружжя. Звернення стягнення на майно подружжя. Обов'язок подружжя 
щодо взаємного утримання. Відшкодування збитків, заподіяних злочином 
одного з подружжя. Припинення шлюбу шляхом розлучення. Порядок 
розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Розірвання 
шлюбу в органах Реєстрації цивільного стану. Час припинення шлюбу в 
разі розлучення. Позовна давність на вимоги, що випливають із шлюбних і 
сімейних відносин. Розірвання шлюбу з особами, що знаходяться в 
ізоляторі тимчасового утримання., під вартою, засуджених до позбавлення 
волі або розміщених у виховних і лікувальних профілакторіях. 

 
Тема 26. Правовідносини батьків і дітей, та інших членів сім’ї та 

родичів 
Підстави виникнення прав та обов'язків батьків і дітей. Правове 

регулювання відносин між батьками і дітьми. Конституція України про 
права та обов'язки батьків і дітей. Встановлення походження дитини а 
органах РАЦСу і в судовому порядку. Запис батьків в книгах реєстрації 
актів про народження. Визначення прізвища та по батькові дитини, її 
громадянства, національності, місця проживання. Оспорювання батьківства 
(материнства). Права та обов'язки щодо виховання дітей. Право батьків на 
відбирання дітей. Позбавлення батьківських прав і їх наслідки. Поновлення 
в батьківських правах. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. 
Обов'язок батьків утримувати своїх неповнолітніх і непрацездатних дітей. 
Розмір аліментів. Добровільний і примусовий порядок утримання 
аліментів. Зміни розміру аліментів. Звільнення від сплати аліментів. 

 
Тема 27. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
Поняття та значення усиновлення. Забезпечення таємниці 

усиновлення. Передача та усиновлення дітей, які знаходяться в будинках 
малятки при виправно - трудових установах. Умови і порядок  
усиновлення.   Правові   наслідки   усиновлення.    Підстави, порядок і 
наслідки визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення. 

Поняття і мста опіки та піклування. Органи опіки та піклування. 
Особи, над якими встановлюється опіка і піклування. Призначення опікунів 
і піклувальників. Права і обов'язки опікунів і піклувальників. Звільнення 
опікунів і піклувальників від обов'язків. Припинення опіки і піклування. 

Договір патронату: поняття, зміст, виникнення, припинення. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
з дисципліни 

„Цивільне та сімейне право” 
(денна форма навчання) 

для спеціальності „Правознавство”  
на базі 9 та 11 класів 

 
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН НАЗВА ТЕМИ 

Всь
ого 

Теоретич
ні 

Пра
ктичні 

С
ам. 

р
обота 

Загальні положення про цивільні 
права та цивільні правовідносини 

6 2 2 2

Суб’єкти цивільних прав 8 2 4 2
Об’єкти цивільних прав 6 2 2 2
Правочини. Представництво. 7 2 2 2
Строки. Позовна давність. 6 2 2 2
Відповідальність у цивільному 

праві. 
6 2 2 2



Особисті немайнові права. 6 2 2 2
Поняття, зміст права власності. 

Набуття, припинення права власності. 
Речові права. 

4 4 2  

Форми власності. 6 2 2 2
Захист права власності та інших 

речових прав. 
6 2 2 2

Право інтелектуальної власності. 8 4 2 4
Загальні положення про 

зобов’язання, виконання, припинення. 
6 4 2 2

Види забезпечення виконання 
зобов’язань. 

6 2 2 2

Основні положення про договір. 6 2 2 2
Договори про передачу майна у 

власність. 
8 4 4 2

Договори про передачу майна у 
тимчасове користування. 

8 4 4 2

Договори про виконання робіт. 8 4 4 2
Договори про надання послуг. 

Транспортні договори. 
8 4 4 2

Договір страхування, комісії, 
управління майном. 

8 4 4 2

Кредитно-розрахункові відносини 
та інші договори. 

10 4 4 4

Зобов’язання односторонніх дій. 8 2 2 4
Деліктні зобов’язання. 13 2 4 4
Спадкове право. 16 4 4 6
Загальні положення про сімейне 

право. Сімейні правовідносини. 
12 2 4 4

Правовідносини подружжя. 12 4 4 4
Правовідносини батьків і дітей та 

інших членів сім’ї та родичів. 
12 4 4 4

Форми влаштування дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

12 4 4 4

ВСЬОГО 270 90 50 1
30 
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