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ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Юридичний факультет 

 

Вибіркова дисципліна 

кафедри цивільного права та процесу  

 

Цивільне право 



Опис навчальної дисципліни 

Предметом  

вивчення дисципліни є 

теоретичні положення і  

правове регулювання 

договірних відносин 

 

Обсяг – 4 

кредитів, 

120 год.,  в т.ч.: 

лекцій – 24 год., 

практичні 

заняття – 

24 год., 

самостійна 

робота – 72 год. 

 

 

Період 

навчання − 

2 курс, 3 

семестр 
 

Підсумкова 

форма 

контролю −  

залік 

 

 

Мета 

вивчення навчальної дисципліни “Цивільне право” − надання студенту 

таких можливостей та переваг: формування загальних та фахових 

компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

• здатність до навчання. Сприйняття, засвоєння та відтворення 

навчальної інформації; 

• аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу явищ та 

процесів на основі логічних аргументів та перевірених фактів; 

• групова робота. Здатність працювати в групі, організовувати 

ефективну взаємодію членів групи; 

• самостійність. Самостійне засвоєння системи знань та умінь, 

навчальної інформації; 

• здатність застосовувати головні прийоми виявлення, фіксації та 

дослідження доказів, рішення розумових задач з планування та 

організації юридичного процесу, розв’язання юридичної справи; 

• мати навички кваліфікації та розслідування злочинів, знати 

процедурні аспекти участі в кримінальному провадженні. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Договір купівлі-продажу 

Тема 2. Договір роздрібної купівлі-продажу 

Тема 3. Договір поставки.  

Тема 4. Договір найму (оренди) 

Тема 5. Договір прокату. Договір оренди земельної ділянки 

Тема 6. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму 

транспортного засобу. Договір позички 

Тема 7. Договір підряду 

Тема 8. Договір про надання послуг 

Тема 9. Договір позики. Кредитний договір 

Тема 10. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності 

Тема 11. Договір комерційної концесії 

Тема 12. Договір про спільну діяльність 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 
 
 
• Лекційний матеріал 
 
 
 
 
 

• Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 
 
 
 
 
 
 
• Робоча програма 
навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 

• Методичні рекомендації і завдання 
для виконання самостійної роботи 



 

к.ю.н., доц.  

Чабан Олена 

Михайлівна 

К А Д Р О В Е  
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 



Ми чекаємо на вас! 


