
ТЕОРІЯ РЕЧОВОГО ПРАВА 
 

Мета курсу – формування у студентів концептуально забезпеченої 
установки теоретичної рефлексії речово-правової матерії в умовах і за 
допомогою інструментарію сучасної наукової раціональності і правового 
мислення.   

Міжпредметні зв’язки. Курс «Теорія речового права» має безпосередній 
зв'язок із такими дисциплінами як: «Цивільне право», «Римське приватне право», 
«Спадкове право». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до самостійного професійного мислення щодо 
речово-правової матерії; здатність використовувати речово-правові конструкції 
для вирішення життєвих ситуацій; здатність самостійно опрацьовувати 
законодавчі і наукові джерела з речового права; спроможність опрацьовувати 
доктринальні джерела з речового права й застосовувати їх положення в науковій 
і практичній діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: історично-правовий і порівняльно-правовий аспекти аналізу 

конструкцій речового права; місце і розвиток речово-правових конструкцій на 
тлі трансформаційних процесів у методології і епістемології наукового пізнання; 
зміст теоретичної проблематики дуалізму цивільних прав в її основних вимірах і 
рівнях осмислення; проблематику сингулярного наступництва речових прав й 
розуміння її впливу на деконструкцію таких концептів цивілістики, як теорія 
юридичних фактів, теорія договору, поділ зобов’язальних і речових договорів 
тощо; теоретичну проблематику володіння і володільницького захисту; 

вміти: самостійно знаходити і опрацьовувати текстові масиви з метою 
конституювання теоретичних смислів і використовувати їх для дискурсивізації 
речового права; ідентифікувати речово-правові конструкції в якості схем 
мислення і інструментів правового пізнання; рефлектувати національне речове 
право як філософсько-методологічний дискурс, смислотворення якого 
здійснюється у межах дейктичного простору розрізнення і деконструкції 
правових смислів; використовувати інтелектуальний інструментарій 
зовнішнього і внутрішнього епістемологічного розрізнення вітчизняного 
речового права. 

володіти: концептуальним інструментарієм речово-правової доктрини. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Філософія і методологія теорії речового права. Виміри осмислення 

проблеми дуалізму цивільних прав. Самостійний філософсько-методологічний 
статус теоретичного пізнання права (теорія права як правова філософія): виміри 
осмислення. Теоретичні проблеми дуалізму цивільного права. Теоретичні 
проблеми концепту майнових прав. Теоретичні проблеми права власності. 

Теоретичні проблеми сингулярного наступництва речових прав, володіння 
і володільницького захисту. Теоретичні проблеми сингулярного наступництва 
речових прав. Теоретичні проблеми володіння і володільницького захисту. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна та 
індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: залік 
 
 
 


