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залік

Викладачі:
Огороднійчук Ірина Анатоліївна, доцент філософії, політології, психології та права,
filosofia@ogasa.org.ua
Вивчення дисципліни «Правові основи управління нерухомістю» спрямоване
на набуття знань щодо ефективної підготовки фахівців у сфері державного
управління і місцевого самоврядування, девелопменту, землевпорядкування та
кадастру, а також для ефективного ведення підприємницької діяльності в рієлторської
діяльності.
Практичні навички з управління обєктами нерухомості студенти одержують на
практичних заняттях з дисципліни.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами:
- Філософія;
- Господарське право;
- Економіка ЖКГ.
Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:.
 здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.;
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
 здатність критичного осмислення теоретичних основ правового регулювання
об’єктів нерухомості;
 здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо управління об’єктами нерухомості;
 здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
Програмні результати навчання:
знати:
теоретичні засади правового регулювання об’єктів нерухомості; основні
законодавчі акти, які регулюють ринок нерухомості; особливості реалізації права
власності на нерухоме майно;
• становлення і розвиток законодавчої бази, яка регулює ринок нерухомості;
загальні засади приватизації нерухомого майна та механізми укладання
договорів щодо нерухомості;
• правові та організаційні засади функціонування ринку нерухомості; види послуг,
які надаються при здійсненні операцій з нерухомим майном;
• особливості купівлі-продажу нерухомого майна, здійснення операцій з
дарування, довічного утримання, успадкування нерухомого майна, договоруренти, оренди нерухомості; правове регулювання управління нерухомістю, в
тому числі земельними ресурсами, як одного з найважливіших складових ринку
нерухомого майна; нормативно-правову базу оцінки нерухомості;
розуміти:
державно-правовї явища, ґенези та закономірностей їх функціонування і
розвитку;
вміти:
- в усному та письмовому вигляді правильно (логічно) висловлювати або
оформлювати правові явища та процеси;
•

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Назва тем
Нерухомість як об’єкт правового регулювання
Право власності на нерухомість, його зміст та особливості
реалізації
Загальна характеристика цивільно-правових договорів щодо
нерухомого майна, які передбачають перехід права власності
на нього
Правові та організаційні засади функціонування ринку
нерухомості
Послуги на ринку нерухомості
Нормативно-правове забезпечення управління нерухомим
майном

Кількість годин
прак самос
лекції
тичні тійна
4
2
4
4

2

6

4

4

8

4

4

6

4

2

6

4

2

6

7.

8.

Нормативно-правові засади управління земельними
ресурсами. Організація управління земельно-майновими
відносинами в населених пунктах
Відповідальність за порушення законодавства у сфері
операцій з нерухомим майном
Всього

4

4

6

4

2

6

32

28

60

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Правові основи управління нерухомістю» складає 60 балів
і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
Розрахункова робота
Усне опитування або письмовий експрес-контроль
на практичних заняттях та лекціях
Тестування
Доповідь за темою
Підсумковий (семестровий) контроль знань – залік
Разом

Кількість у
семестрі
1
кожне
заняття
2
1
1

Мінімальна
кількість
балів
12

Максимальна
кількість
балів
20

24

40

24
60

40
100

Перевірка і оцінювання знань студентів здійснюється методами усного, письмового,
практичного контролю та самоконтролю, фронтальне опитування, індивідуальне опитування,
тестування, контрольна робота, перевірка виконання завдань для самостійного опрацювання,
перевірка виконання завдань до практичних робіт.
Приклади питань:
Правові засади іпотечного кредитування в Україні.
Правове регулювання оренди цілісних майнових комплексів.
Правові засади функціонування ринку нерухомості.
Регіональні особливості державного регулювання ринку неру-хомості в Україні.
Державне регулювання оціночної діяльності в Україні.
Послуги на ринку нерухомості.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем
з тематики навчальної дисципліни.
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України (НАУ)».
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7. http://student.pp.ua/load - Студентський портал України
8. http://studrada.com.ua/libonline - Центральний юридичний портал України

