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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

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

навчальною дисципліною предметом якої є вивчення положень 

цивілістичної та сімейно-правової доктрини, законодавства, що регулює 

цивільно-правові та сімейно-правові відносини та практики його 

застосування щодо зобов’язального та договірного права, спадкових 

правовідносин, шлюбних, майнових та немайнових відносин подружжя, 

батьків та дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

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

основних цивільно-правових та сімейно-правових понять, категорій, 

цивільно-правових та сімейно-правових інститутів, базою для яких є 

Конституція України та чинне цивільне та сімейне законодавство; точне й 

глибоке засвоєння ознак, що характеризують зобов’язальні, договорні, 

спадкові та сімейні правовідносини, опанування різноманітних теоретичних 

концепцій та дискусійних положень, критичний аналіз проблемних питань і 

висловлювання стосовно них власної думки, а також застосування 

теоретичних знань та цивільного і сімейного законодавства до конкретних 

фактів і ситуацій. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

1) сформувати систему знань щодо: 

 базових принципів будови системи цивільного та сімейного права 

 цивілістичну та сімейно-правовову юридичну термінологію 

 сутності основних понять та конструкцій цивільного та сімейного права 

 змісту основних інститутів зобов’язального, спадкового та сімейного 

права 

2) сформувати вміння: 

 тлумачити норми цивільного та сімейного права 

 працювати з джерелами цивільного та сімейного права та судовою 

практикою 

 розв’язувати різноманітні конкретні юридичні ситуації та кейси  

 творчо застосовувати отримані знання при правових дисциплін. 

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», «Цивільне та сімейне право (частина 1)». 

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 – 8 

 

 

Галузь знань 08 «Право» Обов'язкова 

 

Модулів – 2 

 

Спеціальність 081 «Право» 

Рік підготовки 

 

Змістових модулів – 2 

 

3-й 3-й 

Семестр 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

Курсова  робота  –  1 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість годин – 

270 (240+30) 

5, 6-й 5,6-й 

Лекції 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

 

 

 

 

 

 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

40 год. 

 

12 год. 

Практичні, семінарські 

 

60 год. 

 

12 год. 

Самостійна робота 

 

170 год. 

 

246 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

  

в т.ч курсова робота 

30 год. 30 год.  

Вид контролю: 

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. Загальні 

положення 

зобов’язального права. 

Цивільно-правовий 

договір. 

24 4 4  16 24     

Тема 2. Характеристика 

зобов’язань, що 

виникають у зв’язку із 

передачею майна у 

власність та 

користування. 

24 4 4  16 24     

Тема 3. Зобов’язання, що 

виникають у зв язку із 

виконанням робіт та 

наданням послуг. 

24 4 4  16 24     

Тема 4. Зобов’язання, що 

пов’язані із наданням 

фінансових послуг, 

розпорядження 

інтелектуальною 

власністю  та спільної 

діяльності. 

24 4 4  16 24     

Тема 5. Загальна 

характеристика та види 

недоговірних зобов’язань. 

Характеристика окремих 

видів зобов’язань з 

відшкодування шкоди. 

24 4 4  16 24     

Разом за модуль 1 120 20 20  80 120 6 6  108 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Спадкове право. 24 4 8  12 24     

Тема 2. Поняття 

сімейного права як 

приватного права та його 

місце в системі права. 

24 4 8  12 24     

Тема 3. Правове 

регулювання шлюбу та 

шлюбних відносин. 

24 4 8  12 24     

Тема 4. Особисті 24 4 8  12 24     
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немайнові й майнові 

правовідносини 

подружжя. 

Тема 5. Правовідносини 

між батьками та дітьми. 

Влаштування дітей сиріт і 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

24 4 8  12 24     

Разом за модуль 2 120 20 40  60 120 6 6  108 

Усього годин 240 40 60  140 240 12 12  216 

Курсова робота    30     30  

 

Самостійна робота 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. 
Загальні положення зобов’язального права. Цивільно-правовий 

договір. 
16 20 

2. 
Характеристика зобов’язань, що виникають у зв’язку із передачею 

майна у власність та користування. 
16 24 

3. 
Зобов’язання, що виникають у зв язку із виконанням робіт та 

наданням послуг. 
16 20 

4. 
Зобов’язання, що пов’язані із наданням фінансових послуг, 

розпорядження інтелектуальною власністю  та спільної діяльності. 
16 24 

5. 
Загальна характеристика та види недоговірних зобов’язань. 

Характеристика окремих видів зобов’язань з відшкодування шкоди. 
16 20 

6. Спадкове право. 12 24 

7. 
Поняття сімейного права як приватного права та його місце в системі 

права. 
12 20 

8. Правове регулювання шлюбу та шлюбних відносин. 12 20 

9. Особисті немайнові й майнові правовідносини подружжя. 12 24 

10. 
Правовідносини між батьками та дітьми. Влаштування дітей сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 
12 20 

 Разом 140 216 

 

4. Індивідуальні завдання  

Виконання індивідуальних завдань з дисципліни   - курсова робота (див.Методичні  рекомендації з 

виконання курсової роботи) 

 

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. 
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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, окрім виконання ІДЗ) 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 

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. У 

відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розробленим 

навчальним відділом розкладом. Письмову роботу кодують та надають 

викладачу на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю та у разі достатньої кількості з поточним контролем 

ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту 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 
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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. 

Курсову роботу до захисту представити  керівнику не пізніше 

останнього тижня поточного семестру. Захист курсової роботи  

відбувається під час сесії.   
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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 

Екзаменаційна робота 40 

Разом за дисципліну 100 

Курсова робота 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 

 

10. Питання для підготовки до екзамену: 

1. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони та треті особи у зобов’язанні. 

Заміна сторін у зобов’язанні.  

2. Виконання зобов’язання. Забезпечення виконання зобов’язання . 

3. Неустойка. Порука.  

4. Гарантія. Завдаток.  

5. Застава: поняття, предмет, види, підстави виникнення і припинення.  

6. Довірча власність: поняття, об’єкт, підстави виникнення і припинення.  

7. Припинення зобов’язання виконанням. Припинення зобов’язання неможливістю його 

виконання. Припинення зобов’язання переданням відступного.Припинення зобов’язання 

зарахуванням.  

8. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін. Новація. Прощення боргу.  

9. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі. Припинення 

зобов’язання смертю фізичної особи, ліквідацією юридичної особи.  

10. Правові наслідки порушення зобов’язання. Поняття та ознаки цивільно-правової 

відповідальності. Види  та форми цивільно-правової відповідальності.  
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11. Умови цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової 

відповідальності.  

12. Поняття та види договору.  Свобода договору та її межі. Зміст договору.  

13. Укладення договору. Зміна або розірвання договору.  

14. Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу. 

15. Договір роздрібної купівлі-продажу.  

16. Договір поставки.  

17. Договір міни (бартеру).  

18. Поняття та юридична характеристика договору дарування, його види.  

19. Сторони договору дарування, їхні права та обов’язки. Предмет договору дарування.  

20. Розірвання договору дарування.  

21. Договір про пожертву. 

22. Поняття та юридична характеристика договору ренти.  

23. Поняття та юридична характеристика договору довічного утримання (догляду).  

24. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди).  

25. Договір прокату.  

26. Договір найму (оренди) земельної ділянки.  

27. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.  

28. Договір найму (оренди) транспортного засобу.  

29. Договір лізингу.  

30. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) житла.. 

31. Поняття та юридична характеристика договору позички.  

32. Поняття та юридична характеристика договору підряду, його види.  

33. Договір побутового підряду.  

34. Договір будівельного підряду. 

35. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.  

36. Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг.  

37. Поняття та юридична характеристика договору перевезення вантажу.  

38. Договір чартеру (фрахтування).  

39. Договір транспортного експедирування.  

40. Поняття та юридична характеристика договору зберігання, його види.  

41. Договір охорони.  

42. Поняття та юридична характеристика договору страхування.  

43. Договір доручення. 

44. Договір комісії. 

45. Договір управління майном.  

46. Поняття та юридична характеристика договору позики.  

47. Поняття та юридична характеристика кредитного договору.  

48. Договір банківського вкладу. Договір банківського рахунка.  

49. Поняття та юридична характеристика договору факторингу. 

50. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності, їх види. 

51. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір.  

52. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.  

53. Договір комерційної концесії.  

54. Договір про спільну діяльність.  Договір простого товариства.  

55. Поняття та види недоговірних зобов’язань.  

56. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за 

результатами конкурсу.  

57. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.  

58. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.  

59. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.  

60. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 
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61. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 

62. Підстави відповідальності з завдану моральну шкоду.  

63. Відшкодування шкоди, завданої при здійсненні особою у разі здійснення нею права на 

самозахист та в стані крайньої необхідності 

64. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи 

іншою особою.  

65. Відшкодування шкоди, завданої органами публічної влади, їх службовими чи посадовими 

особами. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду.  

66. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми, недієздатними фізичними 

особами, фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена, та фізичними особами, 

які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними.  

67. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.  

68. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.  

69. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).  

70. Поняття спадкування. Підстави спадкування. Спадщина, її склад.  

71. Права та обов’язки особи, які не входять до складу спадщини. Час і місце відкриття 

спадщини. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.  

72. Поняття заповіту. Види заповітів. Право на заповіт. Право на обов’язкову частку в спадщині. 

73. Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Покладення на спадкоємця інших обов’язків.  

74. Форма заповіту. Посвідчення заповіту.  

75. Недійсність заповіту.  

76. Черговість спадкування за законом.  

77. Спадкування за правом представлення. 

78. Здійснення права на спадкування.  Оформлення права на спадщину. Прийняття спадщини.  

79. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія).  

80. Відумерлість спадщини.  

81. Поділ та перерозподіл спадщини між спадкоємцями.  

82. Виконання заповіту.  

83. Спадковий договір. Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення 

виконання спадкового договору. 

84. Загальна характеристика сімейного права. 

85. Сімейні правовідносини. Захист сімейних прав та інтересів. 

86. Правове регулювання шлюбу та шлюбних відносин. 

87. Особисті немайнові правовідносини подружжя:поняття, зміст й особливості. 

88. Правовідносини подружжя з приводу майна. Особисте  та спільне майно подружжя. Поділ 

спільного майна подружжя. 

89. Укладення подружжям договорів між собою, а також з іншими особами щодо спільного 

майна. 

90. Шлюбний договір. 

91. Правовідносини подружжя по утриманню. Договір подружжя про надання утримання. 

92. Правовідносини між батьками та дітьми. Визначення походження дітей.  

93. Правовідносини батьків і дітей з приводу майна. Аліментні правовідносини батьків і дітей. 

94. Влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  

 

11. Рекомендована література: 

Основна: 

1. 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. Х : Право, 2021. 396 

с. 

2. 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. 
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3. Цивільне право та процес : навч. посіб. / Л. В. Орел, О. М. Калашник. Х : Право, 2021. 423 с. 

4. Цивільне право України. Частина друга : посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Борисова, К. Ю. 

Іванова, Б. П. Карнаух, Ю. Є. Ходико ; за заг. ред. В. І. Борисової.  Харків : Право, 2019.  242 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. 2.  К.: Алерта, 2019. 346 с. 

6. Губарєв С. В., Міловська Н. В. Цивільне право України: посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 

2019.  272 с. 

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

2018. 598с.  

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

Шишки (кер. авт. кол.), Ч. 2. Особлива. К.: Видавництво Ліра-К, 2018.  996 с. 

9. Цивільне право. Альбом схем: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 2 / Є. О. Мічурін, О. Р.Шишка. Вид. 5-те, 

перероб. Харків: Право, 2018. 232 с.  

10. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, 

Р.А. Майданика. К., Юрінком Інтер, 2018. 1176с.  

11. Сімейне право. Посібник для підготовки для іспитів / Тетарчук І.В. К.: ЦУЛ. 2018.176с. 

12. Цивільне право України: у 2-х ч.: ч. 2: навч. посіб. / [Аврамова О. Є., Апанасюк М. П., 

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

[б.в.], 2016.  385 с. 

13.  Сімейне право України: підручник / за ред. С.Б. Булеци, В.Г. Фазикоша. Київ: Знання, 2015. 

375с. 

14. Сімейне право: підручник / ред. В.І. Борисова, І.В. Жилінкова; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого". 4-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2012. 320 с. 

 

Додаткова: 

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

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

16. Сімейний кодекс. Науково-практичний коментар. /Дзера О.В. Боднар Т.В. К : Юрінком Інтер, 

2020. 552с.  

17. 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. I. 

752 c. 

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

Цивільного кодексу України. К.: Істина, 2016. 

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

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

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

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

21. Спадкове право. Посібник  / Шишка Р.Б. К.: Ліра -К. 2021. 228с. 

22. Спадкове право / Кухарєв О.Є..К.: Алерта, 2020.362 с. 

23. 93 питання з сімейного права. Посібник для суддів. / Даценко В. М., Гуцал Л. В., Юровська Г. В. 

/ Під редакцією В. М. Даценка. Київ: Алерта, 2020. 98 с. 

24. Масюк В.В., Німащук М. Д. Позбавлення батьківських прав. Юридичні аспекти Х. : Право, 

2020.246с. 

25.  Пєтков С.В., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г.  Аліменти. Актуальне законодавство та 

судова практика. К.: ЦУЛ, 2021.342с.  

26.  Пєтков С.В., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г. Майно і майнові права подружжя. 

Актуальне законодавство та судова практика. К.: ЦУЛ, 2021.306с.  

27. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування /Кухарєв О.В. К. Алерта, 

2020. 362с.  

28. Ромовська  З. Українське цивільне право. Договірне право. Академічний курс. ПАІС. 2020. 464с. 

29. 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 

https://jurkniga.ua/autor/masiuk-v-v/
https://jurkniga.ua/autor/nimaschuk-m-d/
https://jurkniga.ua/autor/pietkov-s-v/
https://jurkniga.ua/autor/zhuravlov-d-v/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-o-iu/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-v-g/
https://jurkniga.ua/autor/pietkov-s-v/
https://jurkniga.ua/autor/zhuravlov-d-v/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-o-iu/
https://jurkniga.ua/autor/drozd-v-g/
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30. 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. 

31. Менджул М.В. Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування). Вид-во 

Олександра Гаркуші. 2019. 420 с. 

32. Сафончик О.І. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії  і практики. Одеса: Фенікс, 

2018. 378с. 

33. Якименко О.О. Майно подружжя. Судові спори. К. Консоль. 2017. 616 с. 

34. Сучасні проблеми цивільного права та процесу: Навчальний посібник. / За ред. Ю.М. Жорнокуя 

та Л.В. Красицької. Х.: Право, 2017. 808с. 

35. Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. К. Юрінком Інтер, 

2017.872с. 

36. Харьковская цивилистическая школа: о договоре / Печеный О.П., Спасибо-Фатєєва І.В., Крат 

В.И. Харьков: Право, 2017. 576с. 

37. Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права. / Спасибо-Фатеева И.В. 

Харьков: Право, 2013. 240с. 

38. Луць В. В., Великанова М. М. Договори в цивільному праві України: навч. посіб. Київ: Юрінком 

Інтер, 2016. 264 с. 

39. 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. 

 

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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