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Результати навчання: 

знати: 

- джерела правового регулювання орендних відносин,  

- особливості оренди основних видів майна; 

- порядок укладення договорів оренди; 

- особливості оренди державного та комунального майна; 

- правові підстави, порядок та правові наслідки розірвання 

договорів оренди; 

-  підстави та правові наслідки визнання договорів оренди 

недійсними. 

вміти:  

- правильно застосовувати законодавство, що регулює питання 

оренди; 

- складати проекти договорів оренди різних видів майна ; 

- складати проекти процесуальних документів (позовні заяви, 

клопотання тощо); 

- аналізувати та вирішувати практичні казуси. 
 

Анотація навчальної дисципліни: метою та завданням дисципліни є 

поглиблення студентами знань з питань правового регулювання орендних 

відносин, а також набуття практичних навиків щодо його правильного 

тлумачення та застосування.  

Курс охоплює аналіз нормативно-правових актів України, які присвячені 

регулюванню оренди, вивчення спеціальної юридичної літератури та аналіз 

матеріалів судової практики. На лекційних заняттях студентам пропонується 

виклад тем, що включають теоретичні положення оренди, огляд наукової 



літератури, аналіз нормативно-правових актів та практики розгляду та 

вирішення судових справ. На практичних заняттях слухачі повинні закріпити 

здобуті теоретичні знання, ґрунтовно засвоїти нормативну базу, а також 

набути практичні навики щодо правильного застосування законодавства, яке 

присвячене регулюванню відносин оренди. На практичних занять основна 

увага зосереджується на вирішенні практичних завдань, що передбачені 

планами практичних занять. 
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