Атонтація
навчальної дисципліни «Цивільне право та процес»
Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право та процес»
передбачає опанування теоретичних та практичних проблем загальних положень
основних галузей права – цивільного та цивільного процесуального, зокрема:
вчення про фізичну та юридичну особу, право власності, інтелектуальну власність,
зобов’язальні
правові
відносини,
недоговірні
зобов’язання,
спадкові
правовідносини, а також позовне, наказне, окреме провадження, перегляд судових
рішень та порядок їх виконання.
Дисципліна «Цивільне право та процес» пов’язана з іншими навчальними
дисциплінами, зокрема: «Конституційне право», «Земельне право», «Екологічне
право», «Господарське право» «Трудове право», які вивчаються здобувачами
освітнього ступеня «бакалавр».
Завдання – вивчення теоретико-методологічних основ цивільного права та
процесу. Навчальна дисципліна передбачає набуття знань про фізичну та
юридичну особу, право власності, інтелектуальну власність, зобов’язальні правові
відносини, недоговірні зобов’язання, спадкові правовідносини, а також види
цивільного судочинства (позовне, наказне, окреме провадження), перегляд судових
рішень та порядок їх виконання у цивільному процесі.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути таких компетентностей:
- застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці;
- здатність реалізовувати та застосовувати норми цивільного та цивільного
процесуального права у правоохоронній діяльності;
- здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти в різних сферах правоохоронної діяльності;
- здатність оперувати понятійним апаратом у правоохоронній діяльності.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- виявляти базові знання та розуміння особливостей реалізації і застосування
норм цивільного та цивільного процесуального права у сфері правоохоронної
діяльності;
- володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального досвіду
на рівні, необхідному для професійної діяльності;
- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми.
Перелік тем:
Тема 1. Цивільне право як галузь права.
Тема 2. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.
Тема 3. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.
Тема 4. Об’єкти цивільних прав. Правочини. Представництво і довіреність.
Позовна давність.
Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи.
Тема 6. Право власності та інші речові права.
Тема 7. Право інтелектуальної власності.

Тема 8. Зобов’язальне право. Загальні положення.
Тема 9. Цивільно-правовий договір.
Тема 10. Загальні положення про недоговірні зобов’язання. Зобов’язання з
односторонніх дій.
Тема 11. Загальні положення про відшкодування шкоди.
Тема 12. Окремі види деліктних зобов’язань.
Тема 13. Спадкове право.
Тема 14. Цивільне процесуальне право як галузь права.
Тема 15. Принципи цивільного процесуального права.
Тема 16. Цивільні процесуальні правовідносини.
Тема 17. Учасники судового процесу.
Тема 18. Представництво в суді.
Тема 19. Докази та доказування в цивільному судовому процесі.
Тема 20. Цивільна юрисдикція. Підсудність.
Тема 21. Процесуальні строки. Судові витрати. Заходи процесуального
примусу.
Тема 22. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.
Тема 23. Підготовче провадження.
Тема 24. Розгляд справи по суті.
Тема 25. Судові рішення. Заочний розгляд справи.
Тема 26. Наказне провадження.
Тема 27. Окреме провадження.
Тема 28. Перегляд судових рішень.
Тема 29. Виконавче провадження.

