Назва дисципліни
Рівень вищої освіти

Цивільне право
Перший (бакалаврський) рівень

033 - Філософія
Назва спеціальності
Назва спеціалізації
денна
Форма навчання
правознавства
Кафедра, що забезпечує
доц. Чістякова І. М.
курс
1
семестр
1
Викладач
А
Мета та завдання дисципліни
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань, методичних
рекомендацій і практичних навичок щодо освоєння найважливіших
цивілістичних категорій і основних тенденцій розвитку цивільноправового регулювання майнових і особистих немайнових відносин у
сучасних умовах існування України; вивчення
фундаментальних
конструкцій цивільного права, принципових висновків цивілістичної
науки, знань основних тенденцій розвитку законодавчого регулювання
суспільних відносин, що становлять предмет цивільного права.
Завдання дисципліни є формування у студента:
вивчення основних засад цивільно-правової науки й цивільного
законодавства;
систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань
за фахом і застосування цих знань при розв’язанні наукових і практичних
завдань правового характеру;
вивчення взаємозв’язку та взаємозалежностей загальних категорій
цивільного права;
формування певних знань і навичок їх використання, необхідних і
достатніх для майбутньої самостійної практичної роботи, у тому числі,
формування й розвиток:
навичок самостійної наукової роботи й оволодіння методикою проведення
досліджень при розв’язанні правових питань;
навичок самостійної роботи з нормативним матеріалом;
навичок збору, аналізу й узагальнення судової й іншої правозастосовної
практики;
навичок письмового викладення спеціальних комплексних правових та/або
безпосередньо юридичних питань;
формування поваги до закону й уміння організувати його використання в
практичній діяльності;
формування систематизованого, послідовного й логічного мислення, яке
зводиться до формування вміння оцінювати специфіку діючого цивільноправового регулювання.
B
Тематика дисципліни
1. Цивільне право та цивільні правовідносини.
2. Загальна характеристика суб’єктів цивільного права.
3. Правочини та представництво в цивільному праві.
4. Особисті немайнові права, їх цивільно-правове регулювання та
захист.
5. Право власності та її цивільно-правовий захист.
6. Зобов’язальне право та цивільно-правовий договір.
7. Спадкове право.
8. Право інтелектуальної власності.
C

Стиль та методика навчання

Організацій
нометодичні
форми
Форми
контролю
D
Загальні

E

Лекційні та практичні заняття

Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
залік.
Компетентності
ЗК9. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Основні результати навчання
РН10.(АВ) Здатність до самонавчання та продовження професійного
розвитку.
РН11.(У) Систематично читати літературу за фахом (у тому числі
закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
РН13.(З) Демонструвати знання та розуміння правових засад
при
вирішенні практичних завдань професійної сфери.

