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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Дисципліна «Цивільне та сімейне право (Частина І)» є обов’язковою 

навчальною дисципліною предметом якої є вивчення положень 

цивілістичної доктрини, законодавства, що регулює цивільно-правові 

відносини  та практики його застосування щодо  природи та особливостей 

цивільного права, його джерел та принципів, характеристики суб’єктів та 

об’єктів цивільних відносин, особистих немайнових прав, захисту цивільних 

прав, правочинів, речових прав, права власності та інших прав на чужі речі. 

Мета вивчення Мета вивчення: формування системи знань та практичних навичок щодо 

основних цивільно-правових понять, категорій, цивільно-правових 

інститутів, базою для яких є Конституція України та чинне цивільне 

законодавство; точне й глибоке засвоєння ознак, що характеризують 

майнові права фізичних та юридичних осіб, особисті немайнові права 

фізичної особи, право власності та інші речові права, опанування 

різноманітних теоретичних концепцій та дискусійних положень, критичний 

аналіз проблемних питань і висловлювання стосовно них власної думки, а 

також застосування теоретичних знань та цивільного закону до конкретних 

фактів і ситуацій. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

1) сформувати систему знань щодо: 

 базових принципів будови системи цивільного права 

 цивілістичну юридичну термінологію 

 сутність основних понять та конструкцій цивільного права 

 зміст основних інститутів цивільного права 

2) сформувати вміння: 

 тлумачити норми цивільного права 

 працювати з джерелами цивільного права 

 розв’язувати різноманітні конкретні юридичні ситуації та кейси 

 творчо застосовувати отримані знання при вивченні сучасного 

цивільного права та цивільного процесу. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право (частина 1)» базується на 

знаннях, отриманих під час вивчення таких дисциплін як «Теорія держави та 

права», «Конституційне право та процес», «Основи римського цивільного 

права» 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 Галузь знань 08 «Право» Обов'язкова 

 

Модулів – 2 

 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

 

2-й 

 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

210 

3, 4-й 3,4-й 

Лекції 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

30 год. 

 

10 год. 

Практичні, семінарські 

 

60 год. 

 

12 год. 

Самостійна робота 

 

120 год. 

 

188 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

60 год. 

 

94 год 

Вид контролю: 

залік, екзамен екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л пр. інд. с. р. л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Цивільне право – 

галузь приватного права. 
20 2 4  14 20     

Тема 2. Фізична особа як 

суб’єкт цивільних 

правовідносин. Особисті 

немайнові права.  

20 2 4  14 20     

Тема 3. Юридична особа 

як суб’єкт цивільних 

правовідносин. 

20 2 4  14 20     

Тема 4. Об’єкти цивільних 

прав. 
20 2 4  14 20     

Тема 5. Правочини та 

представництво. 
20 2 4  14 20     

Разом за модуль 1 100 10 20  70 100 4 6  90 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Здійснення та 

захист цивільних прав.  
22 4 8  12 22     

Тема 2. Строки та терміни 

в цивільному праві. 

Позовна давність. 

22 4 8  12 22     

Тема 3. Право власності. 

Захист права власності. 
22 4 8  12 22     

Тема 4. Інші речові права 

на чуже майно. 
22 4 8  12 22     

Тема 5. Право 

інтелектуальної власності  
22 4 8  12 22     

Разом за модуль 2 110 20 40  60 110 6 6  98 

Усього годин 210 30 60  60 210 10 12  188 

 

Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. Цивільне право – галузь приватного права. 12 18 

2. 
Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. Особисті 

немайнові права.  
12 18 

3. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. 12 20 
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4. Об’єкти цивільних прав. 12 18 

5. Правочини та представництво. 12 20 

6. Здійснення та захист цивільних прав.  12 18 

7. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність. 12 20 

8. Право власності. Захист права власності. 12 20 

9. Інші речові права на чуже майно. 12 18 

10. Право інтелектуальної власності.  12 18 

 Разом 120 188 

 

4. Індивідуальні завдання  - не передбачено  

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4. Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Максимальний сумарний рейтинговий бал за поточний контроль 

кожної із частин становить 60 балів. За кожне практичне заняття  

студент набирає від 0 до 4 балів в залежності від обсягу та якості 

виконання теоретичних та практичних завдань.  

Критерії оцінювання доводяться до студентів на початку 

викладання навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 2 бали 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 3 бали 

Вирішення кейсів - 3 бали. 

Вирішення тестів – 1 бал. 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії) - до 3 балів. 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо ) заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є виконання модульної контрольної роботи, оформленої 
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письмово або за допомогою спеціалізованого тестувального 

програмного забезпечення. Тривалість складання студентом модульної 

контрольної роботи не перевищує двох академічних годин. 

Максимальний рейтинговий бал при цьому не перевищує 40 балів.  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. 

Студент складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розкладом, розробленим 

навчальним відділом. Письмову роботу кодують та надають викладачу 

на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 

100. Ці бали сумуються з балами поточного та модульного контролю. 

Кількість спроб складання екзамену не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

Списування під час контрольних робіт та екзамену заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

Модуль 1 

 

 

 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 6 

Тема 2 6 

Тема 3 6 

Тема 4 6 

Тема 5 6 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2 

Тема 6 6 

Тема 7 6 

Тема 8 6 

Тема 9 6 

Тема 10 6 

Модульна робота 1 20 

Модульна робота 2 20 

Разом за дисципліну 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою Оцінка ECTS 

180 – 200 Відмінно A 

164-179 
Добре 

B 

148-163 C 

128-147 
Задовільно 

D 

120-127 E 

70-119 
незадовільно 

з можливістю повторного складання 
FX 

0-69 

незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
F 
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10. Питання для підготовки до екзамену: 

1. Поняття , предмет  та система цивільного права як галузі права.  

2. Принципи цивільного права.  

3. Джерела цивільного права України  та  їх характеристика.  

4. Цивільні правовідносин : поняття та елементи цивільних правовідносин, підстави 

виникнення, зміни та припинення  

5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність фізичної 

особи.  

6. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, види. 

7. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.  

8. Визнання фізичної особи недієздатною.  

9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.  

10. Оголошення фізичної особи померлою.  

11. Опіка та піклування над фізичною особою.  

12. Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи та порядок її 

реалізації.  

13. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб.  

14. Порядок створення юридичної особи. Установчі документи юридичних осіб.  

15. Припинення юридичної особи.  

16. Підприємницькі товариства: поняття та види 

17. Непідприємницькі товариства: поняття та види. 

18. Поняття об’єктів цивільних прав та їх оборотоздатність.  

19. Речі як об’єкти цивільних прав: поняття, класифікація.  

20. Гроші як об’єкти цивільних прав. Валютні цінності.  

21. Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс 

22. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин.  

23. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.  

24. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.  

25. Поняття та види правочинів. 

26. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.  

27. Форма правочину та правові наслідки її недодержання.  

28. Недійсні правочини, їх юридична природа та види.  

29. Загальні правові наслідки недійсності правочину. Правові наслідки недійсності окремих 

частин правочину.  

30. Поняття та підстави представництва.  

31. Види представництва.  

32. Довіреність: поняття, види, форма. Припинення представництва за довіреністю.  

33. Поняття та види строків і термінів у цивільному праві. 

34. Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків.  

35. Поняття та види позовної давності.  

36. Початок перебігу позовної давності. Зупинення та переривання перебігу позовної давності. 

Наслідки спливу позовної давності.  

37. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.  

38. Поняття ,  зміст особистого немайнового права. Види особистих немайнових прав  та їх 

захист .  

39. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.  

40. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.  

41. Поняття та зміст права власності.  

42. Об’єкти та суб’єкти права власності 

43. Здійснення права власності. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження 

майна.  

44. Підстави набуття права власності: загальна характеристика.  

45. Підстави припинення права власності: загальна характеристика. 
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46. Поняття і види права спільної власності.  

47. Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення, здійснення та 

припинення. 

48. Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. здійснення та 

припинення. 

49. Поняття і система цивільно-правових засобів захисту права власності. 

50. Речово-правові способи захисту права власності. 

51. Витребування майна від особи, яка незаконно заволоділа ним (віндикаційний позов . 

Особливості витребування майна від добросовісного набувача.  

52. Захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння 

(негаторний позов).  

53. Визнання права власності та   визнання незаконним правового акту, що порушує право 

власності.  

54. Зобов’язально-правові способи захисту права власності. 

55. Загальна характеристика речових прав на чуже майно.  

56. Право володіння чужим майном.  

57. Право користування чужим майном (сервітут).  

58. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис). 

59. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).  

60. Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної 

власності.  

61. Підстави виникнення (набуття) та зміст права інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності.  

62. Поняття та об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Виникнення авторського 

права.  

63. Особисті немайнові та майнові права автора. Випадки правомірного використання твору без 

згоди автора 

64. Поняття та об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. 

65. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав, строки їх чинності.  

66. Захист авторського і суміжних прав 

67. Поняття та ознаки   винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Суб’єкти права 

інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.  

68.  Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок.  

69. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

Строк їх чинності. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок.  

70. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельну марку.  
 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. Цивільне право (загальна частина). Курс лекцій / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ЕКУС, 

2021. 448с. 

2. Цивільне право України : навч. посіб. до складання вступ. випробування в магістратуру у 

форматі ЗНО / В. І. Борисова, К. Ю. Іванова, Б. П. Карнаух, Ю. Є. Ходико. Харків : Право, 

2021.  396 с. 

3. Цивільне право України: Навч. посіб /Іванюта Н.В., Ніколенко Л.М., Буга В.В., Бондаренко 

О.О., Колосов Р.В. К. : Дакор, 2021. 312 с. 

4. Цивільне право та процес : навч. посіб. / Л. В. Орел, О. М. Калашник. Харків : Право, 2021. 

423 с. 

5. Цивільне право України: Навч. посіб. у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. 2-

ге вид. доповн. і переробл. Т. 1. К.: Алерта, 2019. 342 с. 
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6. Губарєв С. В., Міловська Н. В. Цивільне право України: посібник. Київ : Видавництво Ліра-

К, 2019. 272 с. 

7. Цивільне право. Альбом схем: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 / Є. О. Мічурін, О. Р.Шишка. Вид. 

5-те, перероб. Харків: Право, 2018. 232 с.  

8. Цивільне та сімейне право України. Навч. посібник. / За ред. Є.О. Харитонова. Одеса, 

Фенікс, 2018. 598с. 

9. Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах. / За ред. проф. 

Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), Ч. 1. Загальна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. 736 с. 

10. Цивільне право України. Загальна частина. За ред.  О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. 

Майданика. К., Юрінком Інтер, 2017. 976 с. 

11. Цивільне право України: у 2-х ч.: ч. 1: навч. посіб. / [ Апанасюк М. П., Батожська О. В., 

Бондар О. Г. та ін.]; за заг. ред. В. А. Кройтора, Кухарєва О. Є., Ткалича М. О.  Запоріжжя: 

[б.в.], 2016. 284 с. 

12. Цивільне право. Підручник у 2-х томах. Том 1. За редакцією В. І. Борисової, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2014. 656 с. 

13. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Підручник. Видавництво К.: 

Правова єдність, 2009. 590 с. 

14. Цивільне право України: навчальний посібник / Ю. В. Білоусов, С. В. Лозінська, С. Д. Русу 

та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука.  К.: Наукова думка, 2005. 448 с. 

Додаткова: 

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За заг. ред. Теремецького В. І. 

Київ.: Видавничий дім «Професіонал», 2020. 1152 с. 

2. Цивільне право. Практикум: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика 

(кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019. 622 с. 

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і 

допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком 

Iнтер, 2019. Т. 1. 752 c. 

4. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту 

Цивільного кодексу України. К.: Істина, 2016. 

5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг ред. Я. М. 

Шевченко. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2014. 

6. Право на забуття. Збірка статей / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ЕКУС.2021. 172с. 

7. Строки. Позовна давність. Збірка статей / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ЕКУС.2021. 240с 

8. Добросовісність: доктрина & судова практика Збірка статей / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. 

Х.: ЕКУС.2021. 358с.  

9. Дифамація. Збірка статей / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ЕКУС.2021.280 с.  

10. Зловживання правом. Збірка статей / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ЕКУС.2021. 308с.  

11.  Геллер Майкл, Зальцман Джеймс Моє! Що кому належить і як це на нас впливає. К.: 

Лабораторія, 2021. 320с.  

12. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів /за ред. Довгерта А.С.  

Харитонова Є.О. Видавничий дім «Гельветика», 2020. 674с. 

13. Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів: 

Монографія / Харитонов Є.О. Харитонова О.І. Голубєва Н.Ю / К.: Норма права. 2020. 348 с. 

14. Захист права власності. Правові позиції Верховного Суду: коментарі науковців/ За заг. ред. 

Спасибо-Фатєєвой І.В. Х.: ЕКУС, 2020.496 с.  

15. Нижний А.В., Ходаківський М.П., Юровська Г.В. Визнання правочинів недійсними: основи 

теорії та судова практика. Посібник для суддів. К.: Алерта, 2020. 234с. 

16. Речове право: підручник / Р. А. Майданик. К.: Алерта, 2019. 1102 с 

17. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних 

справ: навч. посібник/ У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, Ю.В. Верхола та ін. Львів, 2019. 

404с 

18. Романюк В.А. Позовна давність у цивільному праві. К., 2019.236с. 

https://jurkniga.ua/autor/geller-maykl/
https://jurkniga.ua/autor/zal'tsman-dzheyms/
https://jurkniga.ua/autor/nyjnyi-a-v/
https://jurkniga.ua/autor/hodakivskii-m-p/
https://jurkniga.ua/autor/urovska-g-v/
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19. Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. К.: Дакор, 

2019. 576с. 

20. Вступ до приватного права. Навчальний посібник. / Харитонов Є.О., Харитонова 

О.І., Давидова І.В., Некіт К.Г., Зубар В.М., Сафончик О.І., Матійко М.В., Завальнюк 

С.В., Фасій Б.В.. Одеса, Видавництво Юридична література.2018.240 с. 

21. Право власності: навчальний посібник. /Харитонов Є. О. Харитонова О.І. Некіт К.Г. Одеса, 

Гельветика. 2018.256 с. 

22. Харитонов Є.О. Харитонова О.І Приватне право як концепт. Т.1. Витоки.  Одеса: Фенікс, 

2018. 556 с. 

23. Харитонов Є.О. Харитонова О.І Приватне право як концепт. Том 3. Концепт приватного 

права і рекодифікації цивільного законодавства в Україні: рефлексії фронтиру Одеса: 

Фенікс, 2019. 752с. 

24. Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. К. Юрінком 

Інтер, 2017.872 с. 

25. Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів. 

Науково-практичний посібник /за заг. ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка. К.: Алерта, 2015. 

814 с.  

26. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, 

особливості здійснення та захисту): монографія / НАН України, Інститут держави і права ім. 

В.М.Корецького. К.: КНТ, 2008. 625 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

http://irbis-nbuv.gov.ua   

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/46-Civilne_pravo_Mazur.pdf 

http://textbooks.net.ua/content/category/10/42/16/ 

http://westudents.com.ua/knigi/479-tsivlne-pravo-ukrani-haritonov-o.html 

http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/civilne_pravo_ukrajini/20 

http://www.info-library.com.ua/books-book-166.html 
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