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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:2
Семестр:4
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне:3
- самостійна робота:5
Форма підсумкового контролю:залік
Мова навчання: українська

Заочна
Лекції:

26
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
22
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет - сукупність правових інститутів, норми яких забезпечують
особі можливість здійснювати належні їй суб´єктивні цивільні права щодо
впливу на річ, яка знаходиться в її господарюванні, за своєю волею або без
щоразового погодження своєї волі з волею інших, причетних до цієї речі,
осіб.
Мета курсу «Речові права» - сформувати у студентів первинні знання
про суб´єктивні цивільні права,ознайомити студентів з основними
положеннями про речові права та з історією виникнення юридичних
конструкцій речового права і проблемами їх правового регулювання у
сучасності.
Передумови для вивчення дисципліни: Римське право, Цивільне право,
Конституційне право України.
Міждисциплінарні зв’язки:Цивільне право,Кримінальне право,Трудове
право,Господарське право та ін.
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Для вибіркових навчальних дисциплін
У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
1. Знання – використовувати різноманітні інформаційні джерела для
засвоєння складних питань з певної теми; самостійно визначати та
формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до
рекомендацій; вільно використовувати для професійної діяльності доступні

інформаційні технології, і бази даних; демонструвати знання і розуміння
щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів функціонування національної правової системи;
2.Уміння - демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту
основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, видокремлювати
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
3. Комунікація - вільно спілкуватися державною та іноземною мовами
як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію;
володіти базовими навичками риторики;доносити до респондента матеріал з
певної проблематики доступно і зрозуміло; пояснювати характер певних
подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
4. Автономність та відповідальність – вчитися упродовж життя і
вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання
компетенції; аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні
проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

1

2
3
4
5
6
7
8

Тема 1: Речове право
як навчальна
дисципліна, її завдання
та законодавча база
Тема 2: Складові
категорії ―речове
право‖
Тема 3: Загальні
положення про право
власності
Тема 4 Підстави
набуття права
власності
Тема 5: Юридичні
підстави припинення
права власності
Тема 6: Правовий
статус спільної
власності
Тема
7:
Право
власності на землю
Тема 8 Право власності
на житло

2

2

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Консультації

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Лекції

Кількість годин
(заочна форма навчання)
Аудиторні

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Консультації

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Лекції

№
Назви модулів / тем
з/п

Аудиторні

Кількість годин
(денна форма навчання)
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1

1
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1

1
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1
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9
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Тема 9: Захист права
власності
Тема
10:
Загальні
положення про речові
права на чуже майно
Тема
11:
Право
володіння
чужим
майном
Тема
12:
Право
користування чужим
майном
Проміжний контроль

3

2

1

5

4

2

2

5

8

4

2

2

5

8

4

2

2

5

8

26

22

4
72

Разом:120 48

2

12

2

6

6

8

4
108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1: Речове право як навчальна дисципліна, її завдання та
законодавча база
Визначення речового права як самостійного інституту цивільного
права. Особливості правовідносин, що регулюються нормами інституту
речового права. Суб’єкти правовідносин, що регулюються нормами
інституту речового права.
Тема 2: Складові категорії «речове право»
Зміст категорії «речове право». Право власності як складова категорії
«речове право». Речові права на чуже майно — друга складова категорії
«речове право».
Тема 3: Загальні положення про право власності
Поняття права власності. Зміст права власності. Суб’єкти права
власності. Здійснення права власності. Використання власником свого майна
для здійснення підприємницької діяльності. Непорушність права власності.
Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового
пошкодження майна. Право власності Українського народу. Право приватної
власності. Право державної власності. Право комунальної власності.
Тема 4: Підстави набуття права власності
Підстави набуття права власності. Набуття права власності юридичною
особою публічного права. Набуття добросовісним набувачем права власності
на майно, відчужене особою, яка не мала на це права. Набуття права
власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва.
Набуття
права
власності
на
перероблену
річ.
Привласнення
загальнодоступних дарів природи. Момент набуття права власності за
договором. Набуття права власності на безхазяйну річ. Набуття права
власності на рухому річ, від якої власник відмовився. Знахідка. Набуття
права власності на знахідку. Право особи, яка знайшла загублену річ, на
винагороду та відшкодування витрат, пов’язаних із знахідкою. Бездоглядна
домашня тварина. Набуття права власності на бездоглядну домашню
тварину. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої

тварини та виплата винагороди. Набуття права власності на скарб.
Набувальна давність. Набуття права власності у разі приватизації державного
майна та майна, що перебуває в комунальній власності.
Тема 5: Юридичні підстави припинення права власності
Підстави припинення права власності. Відмова від права власності.
Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати.
Припинення права власності внаслідок знищення майна. Викуп земельної
ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю. Припинення права власності на
нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно
розміщене. Викуп пам’ятки історії та культури. Реквізиція. Конфіскація.
Тема 6: Правовий статус спільної власності
Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової
власності. Визначення часток у праві спільної часткової власності.
Здійснення права спільної часткової власності. Плоди, продукція та доходи
від використання майна, що є у спільній частковій власності. Утримання
майна, що є у спільній частковій власності. Право співвласника
розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.
Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Момент
переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за
договором. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності.
Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших
співвласників. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній
частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності. Право
спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності.
Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Звернення
стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна,
що є у спільній сумісній власності.
Тема 7: Право власності на землю
Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності. Суб’єкти права
власності на землю (земельну ділянку). Право власника на забудову
земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на земельну ділянку при
придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.
Тема 8: Право власності на житло
Поняття житла. Житловий будинок як об’єкт права власності. Садиба
як об’єкт права власності. Квартира як об’єкт права власності. Права
власника житлового будинку, квартири. Права житловобудівельного
(житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу.
Об’єднання власників житлових будинків, квартир.
Тема 9: Захист права власності
Засади захисту права власності. Право власника на витребування майна
із чужого незаконного володіння. Право власника на витребування майна від
добросовісного набувача. Витребування грошей і цінних паперів. Розрахунки
при витребуванні майна із чужого незаконного володіння. Захист права
власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння. Визнання
права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право

власності. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки,
житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності.
Тема 10: Загальні положення про речові права на чуже майно
Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно.
Тема 11: Право володіння чужим майном
Суб’єкти права володіння чужим майном. Виникнення права
володіння. Припинення права володіння. Обов’язок недобросовісного
володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності
чи інше право або яка є добросовісним володільцем.
Тема 12: Право користування чужим майном
Поняття користування чужим майном. Встановлення сервітуту. Зміст
сервітуту. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим
нерухомим майном. Право членів сім’ї власника житла на користування цим
житлом. Припинення сервітуту
5.2. Тематика семінарських занять.
Тема 1. Загальне поняття речового права.
Тема 2. Зміст категорії «Речове право».
Тема 3. Поняття права власності.
Тема 4. Підстави набуття права власності.
Тема 5. Підстави припинення права власності.
Тема 6. Поняття і види права спільної власності.
Тема 7. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності..
Тема 8. Поняття житла.
Тема 9. Засади захисту права власності.
Тема 10. Суб’єкти права володіння чужим майном.
Тема 11. Поняття користування чужим майном .
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
№
з/п

Вид роботи
Підготовка до аудиторних занять та усіх
видів контролю:
- опрацювання лекційного матеріалу;
- підготовка до семінарських занять;
- підготовка до проміжного контролю.
Виконання індивідуальних завдань:
- підготовка індивідуального науководослідного завдання (тези доповідей,
наукова стаття);
- складання термінологічного словника;
- написання реферату;
Разом

Кількість
годин
д\ф
з\ф
30
42
11
15
4
42
20

12
20
10
70
30

10
12
72

20
20
112

Форми звітності
Опорний конспект лекцій,
конспект семінарських
занять

Індивідуальне науководослідне завдання (тези
доповідей, наукова стаття).
Термінологічний словник
Реферат

Орієнтовний перелік тем для виконання самостійної роботи:
1. Поняття і система речових прав.
2. Методи речового права.
3. Суб’єкти речового права.
4. Рецепція римських юридичних конструкцій речових прав у праві
України.
5. Система законодавства України про речові права.
6. Право оперативного управління і право господарського відання як
речові права.
7. Підприємство як єдиний майновий комплекс.
8. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Цінні папери.
9. Право приватної власності.
10. Право державної власності.
11. Право комунальної власності.
12. Підстави припинення права власності.
13. Довірча власність .
14.Засоби захисту права власності.
15. Віндикаційний позов.
16. Особливості віндикації грошей та цінних паперів..
17. Негаторний позов (підстави, зміст, умови). В
18. Володіння у римському праві.
19. Посесорний захист у Стародавньому Римі.
20. Набувальна давність та її умови.
21. Поняття добросовісного володіння.
22. Сервітути особисті та земельні.
23. Емфітевзис.
24. Суперфіцій.
25. Абстрактна і каузальна модель переходу права власності.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1 Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських
занять (включає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які
винесені на самостійне вивчення та виконання) і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента. Формами проведення поточного контролю з
дисципліни є:
1) усні опитування на семінарських заняттях;
2) участь в обговоренні питань на семінарах;
2) якість пошуку необхідної літератури тощо.
6.2. Форми і методи проміжного (модульного) контролю
Модульний контроль з дисципліни «Речове право» проводиться у
тестовій формі (5 тестових завдань), включаючи теоретичні завдання (2
теоретичних питання). Кількість модульних контрольних робіт на
дисципліну – 1.

6.3. Форми і методи підсумкового контролю
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання. Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння
студентом програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв’язків між
окремими її розділами, здатність творчого використання набутих знань,
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту
дисципліни тощо.
Підсумковий контроль з дисципліни «Речове право» проводиться у
формі заліку.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік,
виставляється за результатами поточного контролю.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Модульна контрольна робота
Модульна контрольна робота складається з 5 тестів, які містять лише
одну правильну відповідь та 2 теоретичних питань.
Приклад:
Тестові завдання
1 варіант
1.Підстава припинення права власності:
а) знищення майна;
б) відчуження власником свого майна;
в) відмови власника від власності.
2. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право
власності на це майно припиняється з моменту:
а) знищення майна;
б) внесення змін до державного реєстру.
3. Орган, який прийняв рішення викупити земельну ділянку у зв’язку із суспільною
необхідністю, зобов’язаний письмово повідомити власника земельної ділянки про це
не пізніше такого терміну до викупу земельної ділянки:
а) 6 місяців;
б) одного року;
в) 3 місяці.
4. Прогібіторний позов — це позов про таке:
а) визнання права власності;
б) порушення права власності;
в) заборону чинити перешкоди;
г) відшкодування майнової та моральної шкоди;
д) заборону вчинення особою дій, які можуть порушити право власника в майбутньому.
5. Суб’єктами права спільної часткової власності можуть бути:
а) фізичні особи;
б)юридичні особи;
в) підприємницькі товариства;
г) непідприємницькі товариства;
д) держава;
е) установи;
є) територіальні громади.

Теоретичні питання
1. Підстави припинення права власності. Відмова від права власності.
2. Поняття користування чужим майном.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Критерії оцінювання знань студентів під час аудиторних та
індивідуальних завдань; під час модульного та підсумкового контролю
здійснюється відповідно до Положення ІДГУ «Про порядок оцінювання
рівня навчальних досягнень здобувачі вищої освіти в умовах ЄКТС».
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Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні
кафедри до початку навчального року

