
ОБМЕЖЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ 

Тип дисципліни: вибіркова  

Семестр: семестр - 2, курс - 5 

Обсяг дисципліни: 

          загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

аудиторні години – 32 (лекцій – 16 год., практичні – 16 год., 

самостійна робота – 58 год.) 

Лектор: к.ю.н., ас. Пляцко Уляна Михайлівна                                                

(ел.адреса: ulyana.kubara@mail.ru ) 

Результати навчання: 

              знати:  
          - правові підстави обмеження речових прав та їх класифікацію; 

          - особливості правового регулювання обмеження речових прав за 

договорами про передання майна у власність та за договорами про передання 

майна в користування; 

          - особливості встановлення обмежень речових прав нормами 

законодавства та на підставі актів органів місцевого самоврядування. 

           вміти:  
           - використовувати знання зі спецкурсу у вирішенні професійних 

  завдань; застосовувати принципи та норми з даного питання; 

              - аналізувати правові підстави обмеження речових прав; 

           - узагальнювати практику застосування спеціального  законодавства та 

робити відповідні висновки; 

           - визначати цивільно-правові наслідки встановлення обмежень речових 

прав. 
 

Анотація навчальної дисципліни:  

 Речові права займають важливе місце в абсолютних правовідносинах, 

є складовим елементом відносин власності. Незважаючи на певні, 

встановлені законом, особливості здійснення окремих видів речових прав, 

останні мають різну правову природу, їм властиві неоднакові підстави  

встановлення обмежень. Навчальна дисципліна «Обмеження речових прав» 

спрямована на опанування студентами юридичного факультету теоретичних 

знань та формування навичок щодо розв’язання практичних завдань, які 

виникають у сфері встановлення обмежень речових прав, в тому числі права 

власності як центрального в системі речових прав. Спецкурс спрямований 

також на засвоєння студентами юридичного факультету знань щодо 

здійснення правильного застосування норм законодавства України у сфері 

встановлення обмежень речових прав, аналізу актів цивільного законодавства 

України, навчальної та монографічної літератури, судової практики та 
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досвіду іноземних держав, вирішення аналітичних завдань відповідно до 

програми курсу. 
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7. Майданик Р. А. Проблеми регулювання довірчих відносин у 
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Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України -  www.reyestr.court.gov.ua 
 

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 

Форма звітності: залік 

Спеціальність: правознавство. 

Спеціалізація: нотаріат 
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ОБМЕЖЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ 

Тип дисципліни: вибіркова  

Семестр: 9, курс - 5 

Обсяг дисципліни: 

          загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

аудиторні години – 32 (лекцій – 16 год., практичні – 16 год., 

самостійна робота – 58 год.) 

Лектор: к.ю.н., ас. Пляцко Уляна Михайлівна                                                

(ел.адреса: ulyana.kubara@mail.ru ) 

Результати навчання: 

              знати:  
          - правові підстави обмеження речових прав та їх класифікацію; 

          - особливості правового регулювання обмеження речових прав за 

договорами про передання майна у власність та за договорами про передання 

майна в користування; 

          - особливості встановлення обмежень речових прав нормами 

законодавства та на підставі актів органів місцевого самоврядування. 

           вміти:  
           - використовувати знання зі спецкурсу у вирішенні професійних 

  завдань; застосовувати принципи та норми з даного питання; 

              - аналізувати правові підстави обмеження речових прав; 

           - узагальнювати практику застосування спеціального  законодавства та 

робити відповідні висновки; 

           - визначати цивільно-правові наслідки встановлення обмежень речових 

прав. 
 

Анотація навчальної дисципліни:  

 Речові права займають важливе місце в абсолютних правовідносинах, 

є складовим елементом відносин власності. Незважаючи на певні, 

встановлені законом, особливості здійснення окремих видів речових прав, 

останні мають різну правову природу, їм властиві неоднакові підстави  

встановлення обмежень. Навчальна дисципліна «Обмеження речових прав» 

спрямована на опанування студентами юридичного факультету теоретичних 

знань та формування навичок щодо розв’язання практичних завдань, які 

виникають у сфері встановлення обмежень речових прав, в тому числі права 

власності як центрального в системі речових прав. Спецкурс спрямований 

також на засвоєння студентами юридичного факультету знань щодо 

здійснення правильного застосування норм законодавства України у сфері 

встановлення обмежень речових прав, аналізу актів цивільного законодавства 

України, навчальної та монографічної літератури, судової практики та 
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досвіду іноземних держав, вирішення аналітичних завдань відповідно до 

програми курсу. 
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           - узагальнювати практику застосування спеціального  законодавства та 

робити відповідні висновки; 

           - визначати цивільно-правові наслідки встановлення обмежень речових 
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