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1. Анотація  

 

Вивчення курсу дозволяє визначити актуальні проблеми теоретичного та 

прикладного характеру сучасного цивільного та господарського права України, 

виявити недосконалість правового регулювання цивільно-правових та 

господарсько-правових відносин, дослідити основні прийоми і способи 

вирішення правозастосовних проблем у досліджуваній сфері відносин, 

виробити навички щодо правового аналізу та наукового обґрунтування 

напрямів удосконалення діючого цивільного та господарського законодавства 

України. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - сформувати у здобувачів освіти комплексне уявлення про 

актуальні проблеми цивільного та господарського права та засоби їх вирішення 

в умовах євроінтеграції України. 

 

Завдання курсу 

1) розуміти зміст та особливості сучасних проблем цивільно-

правового та господарсько-правового регулювання суспільних відносин; 

2) оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

3) засвоїти основні правові механізми вирішення проблем цивільного і 

господарського права теоретичного та прикладного характеру.   

 

3. Результати навчання 

 

Забезпечувати впровадження дієвих та високоефективних правових 

механізмів та способів вирішення проблем цивільного і господарського права у 

сфері теорії та правозастосування. 

 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 

1. Суб’єкти цивільних правовідносин: проблеми теорії та практики. 

1.1. Суб’єкти цивільного права та учасники цивільних правовідносин. 

1.2. Проблема індивідуалізації фізичної особи. Фізична особа – підприємець. 

Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. 

1.3. Проблематика конструкції «юридичної особи». Ознаки юридичної особи. 

Цивільна правосуб’єктність юридичної особи. 

2. Проблеми правової охорони результатів творчої діяльності. 

2.1. Поняття права інтелектуальної власності та становлення системи правової 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності. 

2.2. Система права інтелектуальної власності. 

2.3. Виникнення та розвиток теорій походження права інтелектуальної 

власності. 
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3. Проблемні аспекти спадкового права. 

3.1. Теоретичні проблеми спадкового права. 

3.2. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування. 
3.3. Проблемні питання укладення, розірвання спадкового договору. 

4. Проблемні питання правового режиму використання цінних паперів у сфері 

господарювання. 

4.1. Державне регулювання ринку цінних паперів України. 

4.2. Види цінних паперів і порядок їх випуску суб’єктами господарювання. 

4.3. Види учасників ринку цінних паперів. 
4.4. Особливості здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. 

5. Правові основи антимонопольно-конкурентного регулювання в Україні: 

проблеми теорії та практики. 

5.1. Правове становище антимонопольних органів держави.  

5.2. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 

5.3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
5.4. Порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

ОВЕ-1 – Суб’єкти цивільних правовідносин: проблеми теорії та практики. 

ОВЕ-2 – Проблеми правової охорони результатів творчої діяльності. 

ОВЕ-3 – Проблемні аспекти спадкового права. 

ОВЕ-4 – Проблемні питання правового режиму використання цінних паперів у 

сфері господарювання. 

ОВЕ-5 – Правові основи антимонопольно-конкурентного регулювання в 

Україні: проблеми теорії та практики. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення  

Обладнана зала судового розгляду і вирішення спорів у порядку цивільного 

та господарського судочинства; спеціально обладнана проектором аудиторія 

1/60 для проведення лекційних та семінарських занять. 

  

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення студентів за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Сума балів за навчальні досягнення 

студента 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 Незадовільно 
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6.2. Студенти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з 

поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

Засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

Лекції Контрольні 

завдання за 

кожною темою 

Виконання завдань 

під час лекцій 

 

 

 

 

диф.залік 

 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

надання відповідей під час 

заліку 

Практичні Контрольні 

завдання за 

кожною темою 

Виконання завдань 

під час практичних 

занять 

Або 

індивідуальні 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

 

6.3. Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня 

сформованості знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності 

здобувача за вимогами НРК до 9-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

6.4. Реальні результати навчання студента ідентифікуються та 

вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів 

навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для третього рівня вищої освіти. 
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7. Політика курсу 

 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). 

Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/ 

us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2.Комунікаційна політика. 

Аспіранти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Проблеми цивільного та господарського права» 

(www.do.nmu.org.ua ) 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан 

здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки 

неможливо отримати під час консультації, це саме стосується і колоквіумів. За 

об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/%20us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/%20us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.do.nmu.org.ua/


6 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо студент не згоден з 

оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у 

встановленому порядку.  

7.6. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед 

початком сесії студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні 

анкети (Microsoft Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські 

поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної 

активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 

врахувати ваші пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни 

«Проблеми цивільного та господарського права». 

  

8. Ресурси і література 

 

Навчальна та наукова література: 

1. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в 

Україні: Монографія / Я.М. Шевченко, Ю.Л. Бошицький, А.Ю. Бабаскін, 

В.М. Венецька, І.М. Кучеренко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2005. – 456 с. 

2. Бабенко В.А. Інтелектуальна власність: Підручник / В.А.Бабенко, 

А.П.Лимар. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 153 с. 

3. Валітов С.С. Конкурентне право України: навчальний посібник / 

С.С. Валітов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 432 с. 

4. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: Навчальний 

посібник / За ред. М.К.Галянтича. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 624с. 

5. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: 

Атіка, 2004. – 624 с. 

6. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. 

Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 288 с. 

7. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. посіб. – К.: Істина, 

2005. – 312 с. 

8. Коцюба В.О. Правочини з рухомим та нерухомим майном та їх 

оподаткування / Центр правових досліджень. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – 

88 с. 

9. Кухарєв О.Є. Спадкове право України: Навч.-практич. посібник. – 

К.: Правова єдність, 2011. – 222 с. 

10. Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина: підручник / Р. А. 

Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - К.: Алерта, 2012. 

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: 

Науково-практичний коментар: У 2 т. Т.2. / За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової, 

В.В. Луця. – 4-е вид. перероб. і доп. – К.: ЮрінкомІнтер, 2011. – 1056 с. 
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12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: 
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