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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Проблеми права власності – спеціалізований навчальний курс, спрямований на 
поглиблення знань про право власності, форми власності  та судову практику вирішення спорів 

про право власності. Спрямований на засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основ і 
проблемних питань щодо юридичної природи та змісту права власності, аналізу юридичної та 
судової практики щодо застосування чинного законодавства у сфері захисту права власності.  

Дозволяє сформувати систему знань про право власності; засвоєння понять «власність» 

та «суб’єкт права власності», «оперативне управління», «господарське відання»; аналіз 
практики українських судів, щодо захисту права власності юридичних та фізичних осіб; 
аналіз фактичних обставин справи та зазначення шляхів її вирішення, а також оволодіння 
навичками кризової аналітики та нестандартного мислення з метою пошуку альтернативних 

варіантів вирішення спорів про порушення права власності;  розуміння змісту нормативних 
актів і застосування норм законодавства до конкретних життєвих ситуацій.  

 
Формат курсу. Змішаний  - курс має супровід на платформі  Elearn.  

 
Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем змістових 

модулів 1-4 навчальної дисципліни «Теорія держави і права», «Цивільне право», 
«Господарське право».  

 
Кореквізити: опанування навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми цивільного 

права». 

 

Постреквізити: написання магістерської роботи.  

 

 

 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=544
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СТРУКТУРА КУРСУ  

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

Тема 1. 
Поняття та 

зміст права 
власності.  

 

 

2/2 

Знати поняття та зміст 
права власності, 

філософські підходи до 
поняття власості. 
Аналізувати судову 

практику з питань права 

власності. 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару – 

1 бал 

Робота на 
семінарському 

занятті* – 0-10 

балів Виконання 

завдань 

самостійної 
роботи  – 0-2 

бали 

Тема 2. 

Суб'єкти права 
власності.  

2/2 Знати  види суб’єктів 

права власності. 
Розуміти роль держави 

як власника майна. Знати 
особливості управління 

державним майном. 
Підтримувати дискусію 

з питання реалізації 
права власності 

Українським народом.  

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінару – 

1 бал 

Робота на 

семінарському 

занятті – 0-10 
балів 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  – 0-2  
бали 

Тема 3. 
Підстави 
набуття права 
власності.  

2/2 Знати підстави набуття 
права власності. 

Розуміти та 
застосовувати норми 

про набувальну давність, 
первісні та похідні 

способи набуття права 
власності на майно. 

Аналізувати судову 
практику. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 

Робота на 

семінарському 

занятті – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  – 0-2  

бали 

Тема 4. 
Припинення 
права 

власності.  

2/2 Розрізняти підства 
припинення права 

власності на майно. 

Знати особливості 
застосування 

конфіскації. реквізиції, 
націоналізації. 

 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 

Відвідування 

лекції/семінару – 
1 бал 

Робота на 

семінарському 

занятті – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 

самостійної 
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завдань роботи  – 0-2  

бали 

Тема 5. Захист 

права 
власності.  

2/2 Знати способи захисту 

права власності. 
Розуміти превентивні 
засоби захисту права 

власності. 

Використовувати знання 
про віндікаційний та 
негаторний позови. 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінару – 

1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті – 0-10 

балів 

Виконання 

завдань 

самостійної 
роботи  – 0- 2 

бали 

Модульна 
робота №1 

   30 

Модуль 2. ПРОБЛЕМИ ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ОКРЕМИМИ ВИДАМИ МАЙНА 
Тема 6. Право 

володіння та 
користування 
чужим майном.  

2/2 Розуміти право володіння 

чужим майном. 
Розмежовувати "право 
володіння" як елемент 

права власності і як вид 

права на чужі речі . 
Застосовувати норми 

про користування чужим 
майном. 

 

Опрацювання 

теоретичних 
питань.  
Виконання 
самостійної 

роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 
практичних 

завдань 

Відвідування 

лекції/семінару – 

1 бал 

Робота на 

семінарському 
занятті – 0-10 

балів 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  -– 0-12  
бали 

Написання тез 

доповіді – 

(бонусні) 10 

балів 

Тема 7. 
Особливості 
права 

власності на 
державне та 
комунальне 
майно  

2/2 Розуміти теоретичні 

проблеми розмежування 
державної та комунальної 

власності. Знати 

особливості передачі в 

оренду  державного майна . 

Аналізувати правові позиції 

ВС у спорах щодо 
державного та 

комунального майна. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару – 
1 бал 

Робота на 

семінарському 

занятті – 0-10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 

роботи  -– 0-11  

бали 

Тема 8. Право 
власності на 
окремі види 

майна  

1/1 Розуміти, які об’єкти є 
вилученими з обороту та 

обмеженими у 

цивільному обороті. 
Визначати правовий 
режим окремих видів 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 

Відвідування 

лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 

занятті – 0-10 

балів Виконання 
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майна . elearn) 

Презентації 
індивідуальних 
проектів 

завдань 

самостійної 

роботи  -– 0-11  

бали 

Виконання 
семестрового 

індивідуального 

проекту 

(бонусні) 20 

балів 

Модульна 
робота №2 

   30 

Всього за  семестр 70 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 

*  - *  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, не оцінюються. Про наявність поважної причини, 
викладач попереджається у  письмовому вигляді у каналі Телеграм 
студентом або підтверджується деканатом. Перескладання окремих 
тем, відбувається згідно графіку консультацій, оприлюдненому на 

початку семестру. 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Дотримання академічної доброчесності студентами та 
відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті біоресурсів 
і природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Пропущені заняття підлягають відпрацюванню у відведений 

для консультацій час, згідно графіку, оприлюдненому на початку 
семестру. Відпрацювання полягає в усних відповідях по темі 
пропущеного заняття (4-5 питань)  та виконанні завдань по темі на 

платформі  Elearn. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 

екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України від «2 » грудня 2019 

р. протокол № 5. 
 

Рейтинг 

здобувача вищої 

освіти, бали  

Оцінка національна за результати 

складання  

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано  74-89 Добре 

60-73 Задовільно  

0-59 Незадовільно  Незараховано  

 


