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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Янченко С. С. Договір оренди (найму) нерухомого майна. – Рукопис.
         Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих
юридичних наук. Кременчук, 2018.
        Магістерська робота присвячена комплексному науковому дослідженню
договору оренди (найму) нерухомого майна. Аналізуються проблеми доступу
громадян до можливості укласти договір оренди нерухомого майна з місцевою
владою та питання, які вникають під час його підписання із суб’єктом владних
повноважень й описуються проблеми не  укладення договору через недосягнення згоди з усіх 
істотних умов. Виокремлюється поняття, загальна характеристика й специфічні ознаки 
оренди та її види, також аналізуються характеристика нерухомого майна. Розглянуто 
особливості відповідальності та захисту прав й інтересів учасників договору. Зроблено 
висновок із проведеного дослідження, наведено пропозиції вирішення поставлених
проблем, розроблено шляхи подолання недоліків законодавства.

Ключові слова: договір оренди, нерухоме майно, істотні умови, сторони
договору, укладення, зміна припинення договору, земельна ділянка, будівля,
підприємство.
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    Master's thesis is devoted to the complex scientific research of the lease (hire)
of real estate. The problems of public access to opportunities to conclude a lease of
real property with local authorities and questions that delve on his signing with
public authorities and described the problem does not contract because of failure to
reach agreement on all essential terms. The concept, the general characteristic and
specific features of the lease and its types are singled out, the characteristics of real
estate are also analyzed. The peculiarities of responsibility and protection of the
rights and interests of the parties to the agreement are considered. A conclusion
from the conducted research is made, suggestions for solving the problems are
presented, ways of overcoming the shortcomings of legislation are developed.
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