
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА 

ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Вступ до приватного права» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право 

Назва навчальної 

дисципліни 
Вступ до приватного права 

Кафедра  Кафедра цивільного права та процесу 

Курс та семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Чорна Жанна Леонтіївна, кандидат юридичних 

наук (z_chorna@univer.km.ua). 

Семінарські заняття, консультації:Чорна Жанна Леонтіївна, 

кандидат юридичних наук (z_chorna@univer.km.ua). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи 

теоретичних знань з питань приватного права та набуття практичних 

навичок у вирішенні конкретних питань у галузі цивільних відносин 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 03. Знання та розуміння предметної області та 

розумінняпрофесійної діяльності. 

ЗК 07.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК08. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини.  

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізуправовихявищ. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПР10. Вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, 

із застосуванням правничої термінології. 

ПР19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 



 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Приватне право, цивільне право та цивільне законодавство 

Тема 2. Європейські традиції права та родини приватного права 

Тема 3. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин. 

Тема 4. Прогалини у цивільному законодавстві як особливість 

приватно-правового типу регулювання 

Тема 5. Приватна особа, як суб’єкт правовідносин. 

Тема 6. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних 

правовідносин. 

Тема 7.Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків.  

Тема 8. Право приватної власності  

Тема 9. Цивільно-правова відповідальність, як засіб забеспечення 

належної реалізації цивільних прав і обов’язків 

 

 


