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Опис вибіркової навчальної дисципліни «Житлове право» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Названавчальноїдисцип

ліни 
Житлове право 

Кафедра  Цивільного права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Трач Оксана Михайлівна, кандидатка юридичних 

наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу.  

(http://www.univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-

prava-ta-protsesu) 

Семінарські заняття, консультації: Трач Оксана Михайлівна, 

кандидатка юридичнихнаук, доцентка, доценткакафедрицивільного 

права та процесу.  

(http://www.univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-

prava-ta-protsesu) 

Мета 

навчальноїдисципліни 

Основна мета навчальної дисципліни — навчити студентів розуміти 

зміст житлового законодавства, ефективно працювати з судовою 

практикою, отримати навички і вміння у сфері здійснення житлових 

прав та виконання житлових обов’язків, застосовувати норми права до 

конкретних життєвих ситуацій. 

Програмнікомпетентнос

ті, якіздобуваютьсяпід 

час 

вивченнянавчальноїдисц

ипліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Навичкивикористанняінформаційних і комунікаційнихтехнологій. 

ЗК7. Здатністьвчитися і оволодіватисучаснимизнаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9. Здатністьпрацювати в команді. 

ЗК11. Здатністьреалізуватисвої права і обов’язки як члена суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатністьусвідомлюватирівніможливості. 

 

Спеціальні (фахові,предметні) компетентності: 

СК3. Повага до честі і гідностілюдини як найвищоїсоціальноїцінності, 

розумінняїхправовоїприроди. 

СК4. Знання і розумінняміжнароднихстандартів прав людини, 

положеньКонвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 

СК7. Здатністьзастосовуватизнаннязавдань, принципів і доктрин 

національного права, а такожзміступравовихінститутів. 

СК8. Знання і розумінняособливостейреалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК11. Здатністьвизначатиналежні та прийнятні для 
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юридичногоаналізуфакти. 

СК12. Здатністьаналізуватиправовіпроблеми, формувати та 

обґрунтовуватиправовіпозиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізуправовихявищ і 

застосуваннянабутихзнань у професійнійдіяльності. 

СК14. Здатність до консультування з правовихпитань, зокрема, 

можливихспособівзахисту прав та інтересівклієнтів, відповідно до 

вимогпрофесійноїетики, належногодотримання норм 

щодонерозголошенняперсональнихданих та конфіденційноїінформації. 

СК15. Здатність до 

самостійноїпідготовкипроектівактівправозастосування. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізудокументів, розумінняїх правового характеру і значення. 

Результатинавчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН3. Проводитизбір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел.  

РН4. Формулювативласніобґрунтованісудження на 

основіаналізувідомоїпроблеми.  

РН5. Давати короткий висновокщодоокремихфактичнихобставин 

(даних) з достатньоюобґрунтованістю.  

РН6. Оцінюватинедоліки і перевагиаргументів, аналізуючивідому 

проблему. 

РН7. Складати та узгоджувати план власногодослідження і 

самостійнозбиратиматеріали за визначенимиджерелами.  

РН8. Використовуватирізноманітніінформаційніджерела для повного 

та всебічноговстановленняпевнихобставин.  

РН9. Самостійновизначатитіобставини, у 

з’ясуванніякихпотрібнадопомога, і діятивідповідно до 

отриманихрекомендацій.  

РН17. Працювати в групі, формуючивласнийвнесок у 

виконаннязавданьгрупи. 

РН18. Виявлятизнання і розумінняосновнихсучаснихправових доктрин, 

цінностей та принципівфункціонуваннянаціональноїправовоїсистеми.  

РН19. Демонструватинеобхіднізнання та розуміннясутності та 

змістуосновнихправовихінститутів і норм фундаментальнихгалузей 

права.  

РН20. Пояснювати природу та змістосновнихправовихявищ і процесів. 

РН21. Застосовуватинабутізнання у різнихправовихситуаціях, 

виокремлюватиюридичнозначущіфакти і 

формуватиобґрунтованіправовівисновки.  

РН22. Готуватипроектинеобхіднихактівзастосування права відповідно 

до правового висновкузробленого у різнихправовихситуаціях.  

РН23. Надаватиконсультаціїщодоможливихспособівзахисту прав та 

інтересівклієнтів у різнихправовихситуаціях. 

Змістнавчальноїдисципл

іни 

Тема 1. Поняття, предмет та місце житлового права в системі права 

України. 

Тема2. Житловий фонд та його призначення. Управління житловим 

фондом. 

Тема3. Забезпечення фізичних осіб жилими приміщеннями.  

Тема4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і 

громадського житлового фонд. 

Тема5. Правове регулювання приватизації державного житлового 

фонду. 

Тема6. Користування жилими приміщеннями приватного житлового 

фонду. Надання громадянам жилих приміщень у будинках житлово-



будівельних кооперативів. 

Тема7. Користування службовими жилими приміщеннями та 

гуртожитками. 

Тема8. Користування жилими приміщеннями з фондів житла для 

тимчасового проживання. Користування житловим фондом 

соціального призначення. 

Тема 9.Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація 

та ремонт. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 

Вирішення житлових спорів. 

 


