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Опис дисципліни

Дисципліна “Реєстрація прав власності та оренди” спрямована на вивчення студентами
базових положень та процедур офорлення та реєтрсації речових прав власності та оренди
на земельні ділянки, майно, державну та комунальну власніть. Навчальний курс висвітлює
загальні положення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
організаційні основи системи державної реєстрації прав, процедуру та особливості
проведення державної реєстрації прав, загальні принципи і положення орендних відносин,
права і обов’язки орендарів. Внаслідок вивчення дисципліни студенти мають оволодіти
навиками формування пакету документів для реєстрації майнових прав і прав оренди,
засвоїти їх правові чинники та інформаційну базу, набути вміння професійно здійснювати
реєстрацію прав власності та оренди та використовувати їх у практичній діяльності. У
результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичні засади прав
власності та оренди; вимоги та процедури реєстрації прав власності та оренди; права та
обов’язки сторін у відносинах власності та оренди; умови та процедури захисту прав
власності та оренди.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

Загальні положення
державної реєстрації
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень.

Вивчити загальні положення державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.

тестування

2/1

Нормативно-правові засади
державної реєстрації
речових прав

Засвоїти
нормативно-правові
державної реєстрації речових прав

засади

тестування

2/1

Організаційні основи системи
державної реєстрації прав.

Засвоїти
організаційні
основи
державної реєстрації прав.

системи

опитування

1

2/1

Державний реєстр прав.

Зрозуміти принцип роботи державного
реєстру прав і державної реєстрації прав.

тестування

2/1

Проведення державної
реєстрації прав.

Засвоїти умови та методи проведення
державної реєстрації

тестування

2/1

Особливості державної
реєстрації прав

Засвоїти особливості державної реєстрації
прав

тестування

2/1

Користування відомостями
державного реєстру прав.

Вивчити умови та процедури користування
відомостями державного реєстру прав.

2/1

Оскарження дій у сфері
державної реєстрації прав

Засвоїти вимоги та процедури оскарження дій
у сфері державної реєстрації прав

2/1

Загальні принципи і
положення орендних
відносин.

Вивчити загальні принципи і положення
орендних відносин.

опитування

2/1

Договір оренди майна. Зміна,
припинення і доповнення
договору оренди.

Засвоїти умови та процедуру укладення та
реєстрації договір оренди майна, а також їх
зміни, припинення і доповнення.

тестування

2/1

Орендна плата за землю

Вивчити ключові положення в регулюванні
орендної плати за землю

тестування

2/1

Права і обов’язки орендарів.

Засвоїти права і обов’язки орендарів, вивчити
умови та процедуру їх реєстрації.

РКР
2 год.

2/1

Захист прав власників та
орендарів

Вивчити принципи та процедури захисту прав
власників та орендарів

КПІЗ 2 год

тестування
Модуль
2 год.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-8) – опитування, тести

30

Модуль 2 (теми 1-13) – ректорська контрольна робота

40

Модуль 3 (теми 1-13) – захист КПІЗ

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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