ЗАСТАВНІ ВІДНОСИНИ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ
назва дисципліни
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(ел. адреса: natali_kvit@yahoo.com),
Результати навчання:
Знати: основні базові норми заставного законодавства та знати яким
чином застосовувати принципи та норми заставного права; знати основні
позиції Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів щодо
правозастосовної практики у сфері заставних відносин; знати основні проблеми
та прогалини у правовому регулюванні заставних відносин та знати шляхи їх
вирішення на практиці.
Вміти: використовувати знання отримані в процесі вивчення даного
спецкурсу у вирішенні професійних завдань; дати юридичну оцінку заставним
правовідносинам; тлумачити норми чинного заставного законодавства України
та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі
застосування норм права; складати документи, що опосередковують
виникнення, зміну чи припинення заставних правовідносин; вирішувати
справи, пов’язані із заставою; правильно і свідомо застосовувати набуті
теоретичні знання та норми чинного заставного законодавства України при
вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності різних
державних органів чи окремих громадян, у їх взаємовідносинах; вміти у
належній формі викласти результати проведеної роботи — складати проект
договору застави, проект рішення суду, тощо; сприяти забезпеченню
дотримання норм заставного законодавства, реалізації прав суб’єктів заставних
правовідносин; знаходити необхідні правові норми, що вміщуються у великому
масиві нормативно-правових актів заставного законодавства, а також у актах
інших суміжних галузей законодавства для застосування у конкретній
професійній ситуації; узагальнювати практику застосування заставного
законодавства та робити відповідні висновки.

Анотація навчальної дисципліни:
Спецкурс «Заставні відносини в нотаріальній практиці» вивчається з метою
забезпечення професійної підготовки студентів магістрів спеціалізації
«Нотаріат», та передбачає засвоєння ними теоретичних та практичних знань в
галузі правового регулювання цивільних заставних відносин. Практичні заняття
з даного спецкурсу мають на меті навчити студентів розуміти зміст Закону
України «Про заставу» в контексті діяльності нотаріуса, а також знати зміст
інших спеціальних нормативно-правових актів та правильно їх застосовувати
на практиці. Готуючись до занять студент вивчає основну рекомендовану
літературу, нормативні акти, міжнародні договори та судову практику. Мета
вивчення курсу - полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють
заставні правовідносини, їх характер; показати роль та значення застави на
сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства в
умовах інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати роль та
значення нотаріуса у процесі оформлення та виконання договору застави.
Завданням даного спецкурсу є: ознайомити студентів з основними проблемами
науки заставного права та основними джерелами, необхідними для його
вивчення; ознайомити з принципами та методами даного спецкурсу і навчити
використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити
застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про
суб’єктів заставних правовідносин та їх види; розкрити питання захисту
суб’єктами заставних правовідносин своїх прав та інтересів; сприяти
належному вивченню студентами порядку регулювання договірних відносин
щодо забезпечення заставою різних видів зобов’язань, порядок та проблемні
питання звернення стягнення на предмет застави та забезпечення вимог
кредиторів за рахунок предмету застави тощо.
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