
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА» 

(дисципліна вільного вибору аспіранта) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 
цивільного та сімейного права»: забезпечення умов для формування і 

розвитку аспірантами програмних компетентностей, як динамічної 
комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність, що дозволять їм оволодіти основними 
знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального 

дисертаційного дослідження у сфері права. 
Завдання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного 

та сімейного права»: 
- набути меж предметну і предметну компетентності, освітні 

компетентності щодо застосування здобутих знань, навичок, умінь, досвіду 
діяльності за фахом та інші фахові (професійні) компетентності: 
комунікативні. Мовленнєві, інформаційні для здійснення професійної 

діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем доктор філософії; 
- набути систему знань щодо правового регулювання цивільних та 

сімейних відносин у сучасних умовах; 
- оволодіти загальнонауковими методами пізнання і виробити 

професійні навички системного і порівняльного аналізу чинного цивільного 
та сімейного законодавства та практичного його застосування, історії 

виникнення, становлення та розвитку цивільного та сімейного права, 
тенденції та перспективи розвитку у майбутньому; 

- набути здатності аналізувати і оцінювати юридичні факти, правову 
інформацію. Застосовувати здобуті знання при правозастосуванні та 

правотворчості, удосконаленні правового регулювання цивільних та 
сімейних відносин.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 
проблеми цивільного та сімейного права» аспірант повинен знати: 

- сучасний стан правового регулювання цивільних та сімейних 

відносин; 
- актуальні проблеми законодавчої регламентації цивільних та 

сімейних відносин, проблеми сучасної законодавчої регламентації окремих 
інститутів цивільного та сімейного права, захисту цивільних та сімейних 

прав, тенденції розвитку цивільних та сімейних правовідносин, напрямки 
удосконалення цивільного та сімейного законодавства; 

- основні принципи регулювання цивільних та сімейних відносин, 
основні категорії цивільного та сімейного права у європейських країнах,, 



проблематику співвідношення, порівняльного аналізу та перспективи 
розвитку цивільного та сімейного права в Україні; 

- форми і способи захисту цивільних та сімейних прав, практику 
застосування цивільного та сімейного законодавства, судову практику 

вирішення спорів;  
- основні наукові концепції, теорії та думки щодо базових інститутів та 

понять цивільного та сімейного права; 

 сучасні проблеми розвитку цивільних та сімейних відносин та 
перспективи їх вирішення, проблеми здійснення суб’єктивних цивільних та 

сімейних прав та їх захисту; 
- монографічну та іншу спеціальну літературу, навчальні і методичні 

посібники, рекомендований перелік яких міститься у даній навчальній 
програмі. 

 
Методи навчання. При вивченні дисципліни застосовуються словесні 

та наочні методи навчання. Ці методи спрямовані на передачу і засвоєння 
аспірантами знань та формування у них умінь та навичок.  

Методична особливість навчання аспірантів полягає, насамперед, у 
використанні активних форм і методів навчання, які максимально 
відповідають цілям, мотивам та індивідуальним особливостям підготовки 

для отримання ступеня доктора філософії. 
Навчальний план підготовки аспірантів передбачає певну кількість 

лекційних занять. Основною метою лекцій є ознайомлення аспірантів з 
системою знань, які мають стати основою для подальшої наукової роботи, 

роботи на практичних заняттях та у професійній діяльності. Використання 
активних форм проведення лекційних занять є одним із важливих завдань 

навчального процесу в аспірантурі. Одна з головних відмінностей лекцій 
для аспірантів – це діалогічність викладання: лекції -бесіди, лекції - дискусії 

та лекції з розборами конкретних наукових праць та судових справ.  
Найбільш поширеними методами навчання на практичних заняттях 

мають бути такі: бесіда, спільне обговорення, дискусія, виконання 
практичних завдань, метод конкретних ситуацій, ділові ігри. Аспіранти є 

активними співучасниками освіти, що дозволяє застосовувати такі методи і 
форми навчання, які забезпечують їх більшу самостійність, сприяють 
формуванню уміння аналізувати конкретні практичні ситуації, виділяти 

істотні риси конкретної проблеми, аналізувати проблему з різних боків, 
дискутувати, порівнювати різні підходи до вирішення проблеми., вести 

наукові дослідження.  
 
Методичним забезпеченням курсу є Програма навчальної 

дисципліни, Робоча програма навчальної дисципліни, Опорний конспект 

лекцій. 
 

 


