ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
Практичні заняття, годин –14
Викладачі – проф. Марущак В.П., доц. Чістякова І.М., доц. Воробйова Г.В.
Обсяг в
Назва та стислий зміст роботи
годинах
2
1. Цивільне право та цивільні правовідносини.
Поняття цивільного права, його предмет та
метод. Засади цивільного права. Джерела
цивільного права. Система цивільного права. Дія
цивільного законодавства у часі, просторі та за
колом осіб. Поняття та особливості цивільних
правовідносин.
Класифікація
цивільних
правовідносин. Підстави виникнення, зміни та
припинення цивільних правовідносин.
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2. Загальна
характеристика
суб’єктів
цивільного права. Фізичні особи як суб’єкти
цивільних правовідносин. Юридичні особи як
суб’єкти цивільних правовідносин. Держава
Україна,
Автономна
Республіка
Крим
територіальні громади як суб’єкти цивільного
права.
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3. Правочини та представництво в цивільному
праві.
Поняття та ознаки правочинів. Форми
правочинів. Недійсність правочину. Поняття та
ознаки представництва. Форми представництва.

Мета роботи
Розглянути особливі ознаки
цивільного права як галузі
права.
Особливу
увагу
приділити характеристиці
його
джерел.
З'ясувати
різницю між поняттями
«цивільне
право»
та
«цивільне законодавство».
Засвоїти такі терміни та
поняття:
«цивільні
правовідносини», «система
цивільного права» тощо.
Дати
поняття
суб’єкта
цивільних правовідносин,
цивільної правосуб’єктності
фізичних та юридичних
правовідносин.
Засвоїти
знання про різницю у
правовому
становищі
фізичної
особи
та
юридичної
особи
як
суб'єктів
цивільних
правовідносин.
Розкрити
зміст понять «цивільна
правоздатність»
та
«цивільна
дієздатність»,
«фізична особа», «юридична
особа»,
«власність»,
«недієздатний громадянин»
тощо.
На прикладах окремих видів
немайнових правовідносин
та
договорів
пояснити
специфіку
реальних,
консенсуальних, каузальних
правочинів та правочинів з
відкладальною обставиною.
Розглянути
роль
представництва
у
цивільному праві. З’ясувати
питання
оформленню
довіреностей. Сформувати у
студентів
розуміння
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4. Особисті немайнові права, їх цивільноправове регулювання та захист.
Поняття та ознаки особистих немайнових прав.
Особисті немайнові права, що забезпечують
природне існування фізичної особи. Особисті
немайнові права, що забезпечують соціальне
буття фізичної особи. Поняття цивільноправового захисту. Способи цивільно-правового
захисту. Захист цивільних прав Прокуратурою
України.
5. Право власності та її цивільно-правовий
захист.
Поняття та зміст права власності. Правомочності
володіння,
користування,
розпорядження
власником своїм майном. Здійснення права
власності. Поняття і види права спільної
власності. Поняття та здійснення права спільної
часткової власності. Поняття та суб'єкти спільної
сумісної власності. Засади захисту права
власності. Визнання права власності.
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6. Зобов’язальне право та цивільно-правовий
договір.
Поняття і система зобов’язального права. Види
зобов’язань. Поняття та принципи виконання
зобов’язань. Види забезпечення виконання
зобов’язань. Поняття, значення та функції
договору в цивільному праві. Види цивільноправових договорів. Зміст договору. Укладання,
зміна і розірвання договору.
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7. Спадкове право.
Загальні
положення
про
спадкування.
Спадкування за заповітом. Спадкування за
законом. Здійснення права на спадкування.

важливості
відносин
представництва
для
реалізації прав осіб, які
через
складні
життєві
обставина або через стан
здоров’я або з інших
причин
не
можуть
самостійно реалізувати чи
захистити свої права та
інтереси.
Дати поняття про особисті
немайнові права та блага та
їх окремі види; різницю у
регулюванні
особистих
немайнових прав цивільним
і конституційним правом.
Особливу увагу приділити
питанню
захисту
немайнових прав цивільноправовим шляхом.
Сформувати у студентів
розуміння обсягу права
володіння
(посідання),
користування
та
розпорядження.
На
прикладах
роз’яснити
студентам
можливість
поділу
окремих
правомочності
власності
(зокрема
інтелектуальної
власності) між різними
сторонами
цивільних
правовідносин.
З'ясувати значення договору
у
цивільно-правових
відносинах.
Розглянути
порядок
укладення
цивільно-правового
договору, внесення змін та
визначити підстави для його
припинення.
Навчитися
орієнтуватися
у
таких
поняттях:
«цивільноправовий
договір»,
«недійсний
договір»,
«договірні
зобов'язання»,
«неукладений договір» та
ін.
Дати
поняття
«спадкодавець»,
«спадкоємець»,
«заповідальний
відказ»,

Спадковий договір.

«відказоодержувач».
На
розгляді
конкретних
ситуацій
познайомити
студентів
з
основними
принципами
спадкового
права
та
оформленням
відповідних документів. На
конкретних
прикладах
розглянути
питання
збереження
спадкового
майна, приділити особливу
увагу захисту спадкових
прав неповнолітніх та інших
категорій громадян, які не
можуть
самостійно
реалізувати свої спадкові
права.

