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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Загальні положення про право власності: поняття, ознаки і зміст 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Власність як економічна, правова та соціальна категорія. 

2. Визначення права власності в об’єктивному розумінні. 

3. Визначення права власності в суб’єктивному сенсі. 

4. Становлення інституту права власності у цивільному законодавстві 

України. 

5. Розвиток інституту права власності у господарському законодавстві 

України. 

 

Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Правовий статус суб’єктів права власності. 

2. Здійснення права власності та його межі. 

3. Власність як економічна, правова, соціальна категорія. 

4. Право власності у об'єктивному і суб'єктивному значенні. 

5. Які правомочності власника Вам відомі? 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 

 

 

ТЕМА 2. Способи набуття права власності 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Набуття права власності на новостворене майно та перероблену річ. 

2. Привласнення загальнодоступних дарів природи. 

3. Набувальна давність як підстава набуття права власності. 

 

Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Підстави набуття права власності. 
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2. Набуття права власності юридичною особою публічного права. 

3. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене 

особою, яка не мала на це право. 

4. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва. 

5. Набуття права власності на перероблену річ. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 

 

 

ТЕМА 3. Способи припинення  права власності 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Способи припинення права власності в правовій системі. 

2. Добровільне припинення права власності. 

3. Примусове припинення права власності. 

 

Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Підстави припинення права власності. 

2. Припинення права власності юридичною особою публічного права. 

3. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, 

відчужене особою, яка не мала на це право. 

4. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва. 

5. Набуття права власності на перероблену річ. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 
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ТЕМА 4. Особливості набуття та здійснення права власності на окремі 

види майна 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Набуття права власності на земельну ділянку. 

2. Здійснення права власності на земельну ділянку.  

3. Набуття права власності на жилі приміщення  в будинках 

(квартирах) приватного житлового фонду. 

4. Здійснення права власності на жилі приміщення  в будинках 

(квартирах) приватного житлового фонду. 

5. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва. 

 

Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Підстави набуття права власності на земельну ділянку. 

2. Набуття права власності юридичною особою публічного права. 

3. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, 

відчужене особою, яка не мала на це право. 

4. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва. 

5. Набуття права власності на перероблену річ. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 

 
 

ТЕМА 5. Форми і види права власності 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Проблема довірчої власності у цивільному законодавстві. 

2. Розмежування земель державної та комунальної власності. 

3. Право спільної власності. 

4. Проблема колективної власності у національному законодавстві. 

5. Питання змішаної форми власності у вітчизняному законодавстві. 
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Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Співвідношення видів права власності з формами власності. 

2.  Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави 

виникнення та припинення). 

3. Право приватної власності. 

4. Право державної власності. 

5. Право комунальної власності. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 

 
 

ТЕМА 6. Право спільної власності 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття і види спільної власності. 

2. Об’єкти та суб’єкти права спільної власності. 

3. Проблеми спільної власності у національному законодавстві. 

4. Питання спільної часткової власності у вітчизняному законодавстві. 

 

Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Право спільної часткової власності. 

2. Визначення часток у праві спільної часткової власності. 

3. Здійснення права спільної часткової власності. 

4. Утримання майна, що є у спільній частковій власності. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 
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ТЕМА 7. Речові права на чуже майно 

 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Земельний сервітут як вид речового права. 

2. Особистий сервітут як вид речового права  

3. Емфітевзис як право на чужі речі. 

4. Суперфіцій як право на чужі речі. 

 

Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Види речових прав на чуже майно. 

2. Право володіння чужим майном. 

3. Право користування чужим майном. 

4. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. 

5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови. 

6. Суб’єкти права володіння чужим майном. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 

 

 
ТЕМА 8. Захист права власності та інших речових прав 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Механізм охорони та захисту права власності. 

2. Форми захисту права власності. 

3. Способи захисту права власності. 

4. Засоби захисту права власності 

5. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності. 

6. Негаторний позов як спосіб захисту права власності. 
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Опрацювати нормативно-правові акти, навчальну та наукову 

літератури з теми та надати письмові відповіді на контрольні запитання 

для перевірки якості знань: 

1. Засади захисту права власності. 

2. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння. 

3. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача. 

4. Витребування грошей та цінних паперів. 

5. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння. 

6. Захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавлення 

володіння. 

7. Визнання права власності. 

 
Підготовка термінологічного словника-довідника за темою. Складання 

таблиць за проблематикою теми. Складання схем за питаннями теми. Підготовка 

навчально-методичних наочних матеріалів з питань теми. Підготовка 

репрезентації теми у системі «Power Pointe». Конспектування монографій,  

наукових статей, навчальних видань, присвячених проблемам, визначених у межах 

даної тематики. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за темою. 
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2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі 

в конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, 

які поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може 

скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням 

посилання (для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), 

оформлений власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне 

реферативне повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint 

(з наданням електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших 

студентів. 

Творчий підхід, ретельність відбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної 

науки на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 

 


