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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У навчальному курсі “Житлове право” розглядається найбільш іс-
тотне, невіддільне право людини — право на житло. Без задоволення 
потреби людини у житлі не може існувати і функціонувати суспіль-
ство.

Право громадян України на житло піднесено до конституційно-
го рангу. Проголошення Конституцією України права на житло ви-
значило перегляд чинного житлового законодавства, його кодифіка-
цію, необхідність у юридичних гарантіях реалізації цього права, а та-
кож новий підхід до осмислення соціальних реалій, які складаються 
у процесі використання житлового фонду.

Право громадян України на житло належить до соціально-
економічних прав і є гарантованою Конституцією України можливіс-
тю громадянина задовольнити потребу в житлі одним із засобів, до-
зволених законом.

Житлове право України як навчальна дисципліна — це система 
знань про відповідну галузь і науку. Навчальний курс будується та-
ким чином, щоб забезпечити послідовне й логічне розкриття осно-
вних теоретичних положень житлового права як галузі права, відпо-
відного правового регулювання і практики, пов’язаної з таким регу-
люванням у сучасних умовах.

Юридична природа права на житло досить складна, оскільки воно 
проявляється у правовідносинах. І хоча житлове законодавство ре-
гулює єдині за своєю метою правовідносини щодо задоволення жит-
лових потреб громадян, проте з погляду критеріїв побудови системи 
права (предмета і методу регулювання) вони належать до різних га-
лузей права — державного, адміністративного, цивільного.

Предметом житлового права України як навчальної дисципліни є 
правові норми, які регулюють житлові відносини.

Знання і дотримання цих норм працівниками житлових органів, 
органів суду, прокуратури, міліції, а також громадянами необхідно 
для задоволення житлових потреб громадян, охорони й захисту прав 
громадян і організацій.

Програма складається з дванадцяти тем і двох змістових модулів.
Мета курсу — дати студентам основоположні знання з житлового 

права та житлового законодавства, навчити застосовувати їх у прак-
тичній роботі, а також аналізувати ситуації з житлових питань, що 
виникають у реальному житті, і правильно їх вирішувати.
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Завдання курсу:
знати відповідно до програми основні категорії та інститути жит-

лового права, уміти розкрити їх зміст; засвоїти основні положення 
нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини; пока-
зати обізнаність з основних проблем реформування житлового права;

знати сутність і значення житлового права, форми та методи пра-
вового регулювання житлових відносин, нормативні джерела, які ре-
гулюють житлові правовідносини;

уміти правильно аналізувати житлове законодавство, що регулює 
відносини у сфері житлових правовідносин, правильно застосовува-
ти здобуті знання на практиці.

Міжпредметні зв’язки
Житлове право України взаємопов’язане як з матеріальними галу-

зями права (цивільним, трудовим, господарським і т. п.), так і з про-
цесуальними галузями права (кримінальним процесуальним, адміні-
стративним процесуальним, цивільним процесуальним правом).
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Особливості правового регулювання користування службовими 
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Правове регулювання забезпечення громадян жилими 
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користування ними. Молодіжні житлові комплекси і користуван-
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Припинення права на жиле приміщення
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Змістовий модуль І. Загальні положення житлового права. 
Житлові правовідносини

Тема 1. Житлове право як навчальна дисципліна та галузь 
права 

Поняття житлового права, його предмет. Методи житлового пра-
ва. Система житлового права. Місце житлового права у правовій сис-
темі України.

Характеристика особливостей житлового законодавства. Розви-
ток житлового законодавства в Україні. Сучасні тенденції розвитку 
житлового законодавства.

Конституційне право на житло, його зміст. Конституційні та інші 
законодавчі гарантії цього права. Форми здійснення конституційного 
права, на житло. Поняття суб’єктивного права громадянина на житло.

Житлове законодавство — комплексна галузь законодавства Укра-
їни.

Завдання і предмет житлового законодавства. Методи правового 
регулювання житлових відносин. Джерела житлового законодавства. 
Збереження принципу правонаступництва у житловому законодав-
стві.

Співвідношення Житлового кодексу України і цивільного зако-
нодавства. Значення Закону України “Про приватизацію державно-
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го житлового фонду” в регулюванні житлових відносин. Постанови 
Пленуму Верховного Суду України з житлово-правових питань.

Література [1—5; 22—24; 43; 44]

Тема 2. Житлові правовідносини та їх правове регулювання

Поняття житлових правовідносин, їх види. Поняття житлово-
го фонду України, його характеристика, призначення та складові. 
Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень за озна-
кою правосуб’єктності. Приватний житловий фонд: структура, осо-
бливості регулювання житлових відносин. Правові підстави виник-
нення житлових відносин у приватному житловому фонді. Право-
ві підстави виникнення права приватної власності на житло. Осо-
бливості правового регулювання житлових відносин у будинках 
житлово-будівельних кооперативів.

Поняття житлового фонду як об’єкта колективної власності. 
Структура цього фонду. Особливості правового регулювання житло-
вих відносин у будинках колективного житлового фонду. Житловий 
фонд житлових і житлово-будівельних кооперативів.

Фонд жилих приміщень і жилих будинків, що є власністю колек-
тивного сільськогосподарського підприємства. Особливості виник-
нення житлових правовідносин у колективному житловому фонді.

Державний житловий фонд, його структура. Особливості право-
вого регулювання житлових правовідносин у будинках і жилих при-
міщеннях, побудованих або набутих іншим законним шляхом за ра-
хунок власних коштів підприємств (житловий фонд підприємства).

Література [1—5; 22—24; 43]

Тема. 3. Суб’єкти житлових правовідносин та їх правовий 
статус

Суб’єкти і об’єкти житлового права. Права та обов’язки іноземних 
громадян і осіб без громадянства у житлових відносинах.

Громадяни України та інші фізичні особи як суб’єкти житло-
вих правовідносин. Органи виконавчої влади як суб’єкти житлових 
правовідносин, їх компетенція. Органи місцевого самоврядування. 
Об’єднання громадян як суб’єкти житлових правовідносин. Органи 
спеціальної компетенції.

Управління державним житловим фондом. Компетенція рад, ви-
конкомів місцевих рад, місцевої державної адміністрації у сфері 
управління державним житловим фондом.

Органи управління відомчим житловим фондом, житловим фон-
дом підприємств.

Особливості виникнення житлових правовідносин у державному 
житловому фонді.

Державний облік житлового фонду. Порядок виключення з жит-
лового фонду жилих будинків і жилих приміщень.

Література [1—2; 39—41]

Змістовий модуль II. Забезпечення житловим приміщенням 
та порядок утримання житлового фонду

Тема 4. Забезпечення громадян жилими приміщеннями 
у будинках державного і колективного житлового 
фонду

Право на одержання жилого приміщення у будинках державного 
і колективного житлового фонду. Умови і підстави прийняття грома-
дян на квартирний облік. Правові підстави визнання громадян таки-
ми, що потребують поліпшення житлових умов.

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за 
місцем їх проживання. Облік громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов, за місцем їх роботи. Порядок ведення обліку гро-
мадян, які потребують поліпшення житлових умов. Підстави зняття 
громадян з квартирного обліку. Перенесення черговості громадян, які 
перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов. 
Підстави зняття з квартирного обліку.

Особливості прийняття на облік громадян для поліпшення жит-
лових умов у будинках житлового колективного фонду.

Надання жилих приміщень.
Випадки надання громадянам жилої площі незалежно від перебу-

вання на обліку для поліпшення житлових умов.
Першочергове надання жилих приміщень. Позачергове надан-

ня жилих приміщень. Норма жилої площі, її значення. Норма жилої 
площі, що надається громадянам. Співвідношення норми жилої пло-
щі, що надається громадянам, з іншими нормами (нормою жилої пло-
щі, обліковою нормою, нормою середньої забезпеченості житлом). 
Вимоги, що висуваються до жилих приміщень. Врахування інтересів 
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громадян при наданні жилих приміщень. Надання жилих приміщень 
у квартирі, де проживають два або більше наймачів.

Порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду 
місцевих рад. Порядок надання жилих приміщень у будинках відо-
мчого житлового фонду.

Особливості порядку надання жилих приміщень у будинках, що 
належать до колективного житлового фонду. Заселення жилих при-
міщень у будинках, що споруджені із залученням коштів підпри-
ємств, установ і організацій. Гласність при розподілі жилої площі.

Ордер на жиле приміщення. Співвідношення ордера на жиле при-
міщення з рішенням на його надання. Правове значення ордера на 
вселення у квартиру в будинках житлових і житлово-будівельних ко-
оперативів. Правові підстави визнання ордера на жиле приміщення 
недійсним.

Право громадян, які одержали жиле приміщення у будинках дер-
жавного житлового фонду, на приватизацію цього жилого приміщен-
ня, його оренду або користування за договором найму жилого примі-
щення.

Література [22; 24; 25]

Тема 5. Приватизація державного житлового фонду

Законодавче регулювання приватизації державного житлового 
фонду. Механізм приватизації державного житлового фонду. Право 
громадян на приватизацію державного житлового фонду. Правові за-
сади приватизації державного житлового фонду. Приватизація жит-
ла в будинку, що потребує ремонту. Приватизація громадського жит-
лового фонду. Приватизація допоміжних приміщень жилого будинку. 
Реприватизація житла.

Література [6; 7; 21; 28; 59]

Тема 6. Користування жилим приміщенням у будинках 
державного та колективного житлового фонду

Договір оренди жилого приміщення; у будинках (квартирах), що 
належать громадянам на праві приватної власності, як форма корис-
тування жилою площею у цих будинках (квартирах). Особливос-
ті користування жилими приміщеннями за умов існування договору 
оренди приміщення. Правове регулювання орендних житлових від-
носин. Форма і зміст договору оренди жилого приміщення. Строки. 
Права та основні обов’язки орендодавців та орендарів. Підстави при-

пинення договору оренди жилого приміщення, наслідки припинення 
і розірвання договору оренди жилого приміщення.

Правові наслідки переходу права власності на будинок (квартиру).
Договір найму жилого приміщення. Суб’єкти права на жиле при-

міщення за договором найму. Сторони у договорі найму жилого при-
міщення. Поняття члена сім’ї наймача жилого приміщення. Права і 
обов’язки членів сім’ї наймача. Визначення предмета договору най-
му жилого приміщення. Зміни договору найму жилого приміщення, 
умови і правові підстави таких змін.

Квартирна плата, порядок її нарахування. Пільги по квартирній 
платі. Порядок користування жилим приміщенням.

Обмін жилих приміщень. Нормативне регулювання порядку об-
міну жилих приміщень. Усунення обмежень у здійсненні обміну жи-
лими приміщеннями. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями 
не дозволяється.

Право наймача на заміну жилого приміщення більшого розміру на 
жиле приміщення меншого розміру. Форми компенсації такої заміни. 
Збереження права на жиле приміщення за громадянами у разі їх тим-
часової відсутності. Бронювання жилих приміщень.

Договір піднайму жилого приміщення. Його форма і зміст. Умови, 
за яких договір піднайму жилого приміщення не може бути укладе-
ний. Права і обов’язки піднаймачів. Підстави припинення і розірван-
ня договору піднайму жилого приміщення.

Тимчасові жильці. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у 
разі припинення договору найму жилого приміщення.

Забезпечення наймачів іншими жилими приміщеннями у зв’язку 
з капітальним ремонтом будинку.

Використання будинку (квартири), що належить громадянину на 
праві приватної власності. Права членів сім’ї і колишніх членів сім’ї 
власника щодо користування жилою площею у будинку (квартирі), 
який йому належить.

Література [1—24; 40]

Тема 7. Особливості правового регулювання користування 
службовими жилими приміщеннями 
та гуртожитками

Визначення категорії службові жилі приміщення та гуртожит-
ки. Надання службових жилих приміщень та гуртожитків. Користу-
вання службовими жилими приміщеннями. Призначення службових 
жилих приміщень. Нормативне регулювання порядку надання служ-
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бових жилих приміщень і користування ними. Суб’єкти правовідно-
син щодо користування житлом спеціального призначення. Перелік 
категорій працівників, яким надаються службові жилі приміщення. 
Правові підстави виселення із службових жилих приміщень. Корис-
тування гуртожитками. Нормативне регулювання порядку надання 
гуртожитків і користування ними. Підстави припинення правовідно-
син щодо житла спеціального призначення. Правові підстави висе-
лення з гуртожитків.

Література [1—6; 38; 39; 48—65]

Тема 8. Правове регулювання забезпечення громадян жилими 
приміщеннями у будинках житлово-будівельних 
кооперативів і користування ними. Молодіжні 
житлові комплекси і користування ними

Особливості правового регулювання користування жилими при-
міщеннями у будинках колективного житлового фонду. Порядок ор-
ганізації житлово-будівельного кооперативу.

Нормативне регулювання подальшого розвитку житлової коопе- 
рації. Прийняття громадян у члени житлово-будівельного коопера-
тиву. Суб’єкти права на квартиру у будинках житлових і житлово-
будівельних кооперативів. Права й обов’язки членів житлово-
будівельного кооперативу та членів їхніх сімей.

Права членів сім’ї наймача кооперативу. Зміни кооперативно-
житлових правовідносин. Поділ паю у ЖК і ЖБК. Передача пра-
ва на пай члену сім’ї. Договір найму і договір оренди жилого при-
міщення у будинках ЖК і ЖБК. Обов’язки членів житлового коо-
перативу щодо утримання жилих приміщень. Користування жили-
ми приміщеннями у будинках колективних сільськогосподарських 
підприємств. Правові питання закріплення права власності на жилі 
приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів. Нор-
мативне регулювання розвитку молодіжних житлових комплексів 
у сучасних умовах.

Особливості створення та діяльності МЖК.
Література [1—6; 22; 44—47]

Тема 9. Утримання приватного житлового фонду

Правове становище співвласників квартир. Правовий статус то-
вариства співвласників. Створення товариства співвласників. Зміст 
статуту об’єднання власників. Власність членів об’єднання. Членство 

в об’єднанні. Права й обов’язки членів об’єднання. Ліквідація та реор-
ганізація об’єднання. Об’єднання власників будинків (квартир), його 
повноваження й обов’язки щодо схоронності будинків (квартир).

Законодавче і нормативне регулювання розвитку приватного 
житлового фонду в сучасних умовах. Проблеми удосконалення зако-
нодавства.

Література [1—28; 42; 50—65]

Тема 10. Припинення права на жиле приміщення

Законодавчі гарантії забезпечення стабільності права громадян на 
жиле приміщення. Підстави і порядок виселення громадян із жилих 
приміщень.

Виселення з наданням іншого упорядкованого жилого приміщення.
Вимоги щодо упорядкованості жилого приміщення. Виселення з 

наданням іншого жилого приміщення. Вимоги, яким повинні відпо-
відати жилі приміщення, що надаються громадянам при виселенні. 
Надання жилих приміщень у зв’язку зі знесенням будинку або пере-
обладнанням будинку (приміщення) у нежиле. Надання жилих при-
міщень у зв’язку з виселенням із будинку (жилого приміщення), що 
загрожує обвалом; порядок вирішення питань про виселення грома-
дян у цих випадках. Виселення без надання громадянам іншого жи-
лого приміщення.

Порядок виселення громадян у зв’язку із визнанням ордера на 
жиле приміщення недійсним.

Припинення права на користування квартирою у будинках жит-
лових і житлово-будівельних кооперативів. Виключення із членів ко-
оперативу. Порядок виселення з кооперативної квартири.

Підстави і порядок виселення з будинків колективних сільсько-
господарських підприємств.

Порядок забезпечення жилими приміщеннями громадян, які про-
живають у належних їм на праві власності будинках (квартирах), у 
зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних і громадських 
потреб, знищенням будинку, а також при втраті квартири, при про-
веденні капітального ремонту будинку або при істотному зменшен-
ні (збільшенні) його площі. Вимоги до жилих приміщень, що нада-
ються громадянам. Форми компенсації громадянам, будинки (квар-
тири) яких були втрачені у зв’язку з вилученням земельних ділянок, 
знесенням будинку або іншими діями правочинних органів держав-
ної влади й управління.

Література [1—23; 49—65]
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Тема 11. Відповідальність за порушення житлового 
законодавства

Загальна характеристика відповідальності за порушення житлово-
го законодавства та її види. Види відповідальності за неналежне вико-
ристання житлового фонду та інші порушення житлового законодав-
ства.

Відшкодування збитків при заподіянні шкоди житловому фонду.
Література [41—43; 66]

Тема 12. Захист прав і законних інтересів громадян 
як суб’єктів житлових правовідносин. Порядок 
розгляду і вирішення житлових спорів

Поняття захисту та його підстави. Нотаріальний, адміністратив-
ний, судовий захист. Характеристика категорій спорів, що розгляда-
ються в судовому порядку. Засоби забезпечення позовів із житлових 
спорів та особливості виконання рішень. Загальна характеристика 
спорів, що виникають із житлових правовідносин. Підвідомчість роз-
гляду і вирішення житлових спорів. Судовий порядок розгляду жит-
лових спорів. Розгляд житлових спорів господарським судом. Поря-
док розгляду житлових спорів в адміністративному порядку.

Література [61; 66]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Завдання і предмет житлового законодавства. Методи правового 
регулювання житлових відносин.

 2. Джерела житлового законодавства.
 3. Суб’єкти і об’єкти житлового права.
 4. Поняття житлового фонду України, його характеристика, при-

значення і складові.
 5. Приватний житловий фонд, його структура, особливості регулю-

вання житлових відносин у цьому фонді.
 6. Законодавче регулювання приватизації державного житлового 

фонду.
 7. Механізм приватизації державного житлового фонд.
 8. Правові підстави виникнення права приватної власності на житло.
 9. Особливості правового регулювання житлових відносин у будин-

ках житлово-будівельних кооперативів.
 10. Державний житловий фонд.

 11. Управління державним житловим фондом.
 12. Органи управління відомчим житловим фондом, житловим фон-

дом підприємства.
 13. Особливості виникнення житлових правовідносин у державному 

житловому фонді.
 14. Державний облік житлового фонду.
 15. Право на одержання жилого приміщення у будинках державного 

і колективного житлового фонду.
 16. Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік.
 17. Правові підстави визнання громадян такими, що потребують по-

ліпшення житлових умов.
 18. Поняття облікової норми.
 19. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за 

місцем їхнього проживання.
 20. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за 

місцем роботи.
 21. Порядок ведення обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.
 22. Підстави зняття з квартирного обліку громадян.
 23. Перенесення черговості громадян, які перебувають на квартирно-

му обліку для поліпшення житлових умов.
 24. Особливості прийняття на облік громадян для поліпшення жит-

лових умов у будинках житлового колективного фонду.
 25. Надання жилих приміщень.
 26. Випадки надання громадянам жилої площі незалежно від перебу-

вання на обліку для поліпшення житлових умов.
 27. Першочергове надання жилих приміщень.
 28. Позачергове надання жилих приміщень.
 29. Співвідношення норми жилої площі, що надається громадянам, з 

іншими нормами (нормою жилої площі, обліковою нормою, нор-
мою середньої забезпеченості житлом).

 30. Вимоги, що висуваються до жилих приміщень.
 31. Надання жилих приміщень у квартирі, де проживають два або 

більше наймачів.
 32. Порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду 

місцевих рад народних депутатів.
 33. Ордер на жиле приміщення.
 34. Права громадян, які одержали жиле приміщення у будинках 

державного житлового фонду.
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 35. Особливості користування жилими приміщеннями за умов наяв-
ності договору оренди жилого приміщення.

 36. Договір найму жилого приміщення.
 37. Обмін жилих приміщень.
 38. Нормативне регулювання порядку обміну жилими приміщення-

ми.
 39. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не дозволяється.
 40. Право наймача на заміну жилого приміщення більшого розміру 

на жиле приміщення меншого розміру.
 41. Збереження права на жиле приміщення за громадянами в разі їх-

ньої тимчасової відсутності.
 42. Договір піднайму жилого приміщення.
 43. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у разі припинення 

договору найму жилого приміщення.
 44. Забезпечення наймачів іншими жилими приміщеннями у зв’язку 

з капітальним ремонтом будинку.
 45. Користування службовими жилими приміщеннями.
 46. Користування гуртожитками.
 47. Нормативне регулювання порядку надання гуртожитків і корис-

тування ними.
 48. Підстави і порядок виселення громадян із жилих приміщень.
 49. Виселення з наданням іншого упорядкованого жилого примі-

щення.
 50. Вимоги щодо упорядкованості жилого приміщення.
 51. Виселення з наданням іншого жилого приміщення.
 52. Вимоги, яким повинні відповідати жилі приміщення, що нада-

ються громадянам при виселенні.
 53. Надання жилих приміщень у зв’язку із знесенням будинку або 

переобладнанням будинку (приміщення) у нежиле.
 54. Надання жилих приміщень у зв’язку з виселенням із будинку 

(жилого приміщення), що загрожує обвалом; порядок вирішення 
питань про виселення громадян у таких випадках.

 55. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення.
 56. Використання будинку (квартири), що належить громадянину на 

праві приватної власності.
 57. Види відповідальності за неналежне використання житлового 

фонду.
 58. Відшкодування збитків, що заподіяні житловому фонду.
 59. Підвідомчість розгляду і вирішення житлових спорів.
 60. Судовий порядок розгляду житлових спорів.
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