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АНОТАЦІЯ 

 

Програма дисципліни “Інституційно-правові засади державного управління у сфері 

містобудівної діяльності” розроблена на основі концепції права на місто та покликана висвітлити 

в рамках цієї концепції комплекс питань, пов’язаних із правовим регулюванням міського 

соціального середовища, особливостей правового регулювання відносин, що виникають у процесі 

створення, розподілу та присвоєння прав суб’єктів, локалізованих у містах, питання реалізації прав 

участі таких суб'єктів в справах міста, та інститутів що забеспечують реалізацію цих прав. 

Ознайомлення з закономірностями становлення і функціонування інститутів, що 

забеспечівають функцунування міста відіграє суттєву роль у формуванні демократичного 

світогляду, патріотичного ставлення до правової системи своєї держави та турботливому 

відношенню до простіру житедільності людини. Це дає змогу краще орієнтуватися в 

загальнотеоретичних проблемах, розширює політичний світогляд. Опанування цієї навчальної 

дисципліни необхідне для набуття професійного світогляду, без якого не може бути повноцінного 

фахівця у сфері публичного управління.  

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни “Інституційно-правові засади державного управління у сфері 

містобудівної діяльності” полягає у формуванні в студентів стійкого уявлення про соціальну, 

правову та політичну дійсність існування сучасного міста, прав, пов’язанніх з ним, інститутів, що 

забеспечують право на місто, а також компетентностей, пов’язаних із здатністю застосовувати 

механізми державного та публічного управління у процесі формування та реалізації державної 

політики у сфері містобудівної діяльності, просторового планування та забудови територій, 

готувати проєкти управлінських рішень у цій сфері. 

 

Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Код Зміст Результати навчання 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління 

та адміністрування та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні 

засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень.  

ПРН02. Розв’язувати складні задачі 

публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги 

законодавства, виявляти правові колізії 

та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх 

усунення.  

ПРН06. Здійснювати ефективне 

управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації 

управлінських та 

загальноорганізаційних структур.  

ПРН07. Уміти розробляти 

національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного 

управління, використовуючи системний 

аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи.  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02 Здатність працювати в команді, 

мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, бути лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати 

професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну 

взаємодію, співробітництво, попереджати 

та розв’язувати конфлікти. 

СК02. Здатність організовувати діяльність 

органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери. 

СК05. Здатність представляти органи 

публічного управління у відносинах з 

іншими державними органами та 
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органами місцевого самоврядування, 

громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і 

організаціями незалежно від форм 

власності, громадянами та налагоджувати 

ефективні комунікації з ними. 

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну 

комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на 

засадах соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм.  

ПРН11. Розробляти обґрунтовані 

управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та екологічні 

наслідки варіантів рішень. 

ДПРН01. Застосовувати сучасні 

механізми і технології державного та 

публічного управління у процесі 

забезпечення формування та/або 

реалізації державної політики у сфері 

містобудівної діяльності на 

загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

ДПРН02. Готувати проекти 

управлінських рішень органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових та 

службових осіб у сфері містобудівної 

діяльності, просторового планування та 

забудови територій, кваліфіковано 

оцінювати та застосовувати чинні 

законодавчі акти, що діють у згаданих 

сферах державного управління.  

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти 

нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати 

експертну оцінку нормативно-правовим 

актам на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування. 

СК08. Здатність розробляти стратегічні 

документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому 

та організаційному рівнях. 

ДСК01. Здатність застосовувати сучасні 

механізми і технології державного та 

публічного управління у процесі 

забезпечення формування та/або 

реалізації державної політики у сфері 

містобудівної діяльності на 

загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях. 

ДСК02. Здатність готувати проекти управлінських 

рішень органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їхніх 

посадових та службових осіб у сфері 

містобудівної діяльності, просторового 

планування та забудови територій, 

кваліфіковано оцінювати та 

застосовувати чинні законодавчі акти, що 

діють у згаданих сферах державного 

управління. 

 

Керівник курсу: 

Халабуденко Олег Анатолійович 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: доцент 

Посада: доцент кафедри політичних наук і права 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 

Контакти: (050)986-13-69;  

E-mail: khalabudenko.oa@knuba.edu.ua; gelox717@gmail.com 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення курсу “Інституційно-правові засади державного управління у сфері 

містобудівної діяльності” здійснюється у формі лекцій, практичних занять, самостійної роботи 

студентів над джерелами та навчально-методичною літературою, написання індивідуальних 

завдань, модульного та підсумкового контролю. 

Лекція як провідна організаційна форма навчального процесу вводить в предметне поле 

Інституційно-правових засад державного управління у сфері містобудівної діяльності, 
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знайомить з найбільш важливими проблемами сучасної науки публічного управління та права 

(світової та вітчизняної), забезпечує системність знань. Наявність лекційного матеріалу допоможе 

студентам здобути цілісні знання з опорою на новітні досягнення світової та вітчизняної 

юридичної науки. Викладач постійно оновлює, доопрацьовує, систематизує лекційний матеріал, 

подає його в навчально-орієнтованій інтерпретації. 

Практичне заняття – колективна форма аудиторних занять, активний метод перевірки 

знань, якому передує лекція і самостійне опрацювання студентами джерел національного та 

міжнародного права, посібників, підручників, поточних публікацій в друкованих та електронних 

ЗМІ, власного конспекту лекцій. Під час семінарів студенти виступають з підготовленими 

доповідями, беруть участь в обговоренні інших доповідей (дискусії), формулюють запитання, 

виступають з рецензіями, висловлюють власні оцінки, погляди, демонструють вміння та навички 

правового аналізу новітніх державних та правових процесів та явищ. 

Зміст курсу для студентів денної форми навчання спеціальності 281 “Публічне управління 

та адміністрування” охоплює 12 тем і розрахований на 24 години лекційних та 26 годин 

практичних занять. Кожна тема містить окремі питання, висвітлення яких розкриває конкретну 

проблему.  

Для підготовки кожної теми семінарів студентам пропонується список рекомендованої 

літератури, опрацювання якої дозволить ґрунтовно опанувати відповідну проблематику. 

Рекомендованою літературою можна скористатися на Освітньому сайті КНУБА, в читальному залі 

бібліотеки КНУБА, в навчально-методичному кабінеті кафедри політичних наук і права (ауд. 432). 

Крім того, бібліотека та навчально-методичний кабінет володіють розгалуженими фондами 

періодичних видань, ознайомлення з якими допоможе студентам актуалізувати отримані 

юридичні знання. 

Під час роботи на семінарі студенти повинні продемонструвати свої знання вільно 

оперуючи засвоєним понятійно-категоріальним апаратом з Теорії держави і права. 

Високу оцінку студент отримує тоді, коли системно логічно висвітлює навчальну проблему 

своїми словами, користуючись власним конспектом та відповідними записами. 

Перші доповіді з питань семінару варто розраховувати на 10-15 хв., як правило, з трибуни 

перед аудиторією. Подальше обговорення доповіді включає такі форми участі в семінарі: 

доповнення, запитання, зауваження, побажання, розгорнута оцінка. Регламент участі в 

обговоренні доповіді – до 5 хв.  

Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево в ауд. 431 

Центрального корпусу КНУБА. Якщо заняття з дисципліни проводить інший викладач, графік 

консультаційних занять доводиться ним до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

З М І С Т  К У Р С У  

 

МОДУЛЬ 1. 

ІНСТИТУЦІЙНА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МІСТА 

 

Тема 1. Інституційна основа становлення, функціонування та розвитку міського 

середовища 

1. Сучасні концепції міста та права на місто. 

2. Соціальні інститути міста. 

3. Процес інституціоналізації міського середовища 

4. Правовий вимір процесу створення, організації та функціонування міського середовища. 

 

Тема 2. Будівельне право у фокусі концепції права на місто та матриця реалізації 

містобудівної діяльності 

1. Концепції будівельного права у матриці галузевого поділу права в Україні.  

2. Концепції будівельного права в матриці поділу права на приватне та публічне 

3. Концепція будівельного права за кордоном. 

4. Будівельне право як ядро концепції “права на місто”. 

5. Право на місто у фокусі прав людини. 
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Тема 3. Нормативно-правове регулювання реалізації права на місто 

1. Міжнародні акти забезпечення права на місто 

2. Конституційні положення реалізації права на місто. 

3. Публічно-правові нормативні акти, що забезпечують реалізацію права на місто 

4. Приватно-правові нормативні акти, що забезпечують реалізацію права на місто. 

5. Правові та технічні норми в урабаністиці. 

6. Норми приватно-правової відповідальності за порушення права на місто. 

7. Норми адміністративної відповідальності за порушення права на місто 

8. Норми кримінальної відповідальності порушення права міста. 

9. Нормативна система FIDIC та питання гармонізації національної нормативно-правової 

системи з “м`яким правом” у будівництві. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1 

1. Інституційна основа становлення, функціонування та розвитку міського середовища 

2. Сучасні концепції міста та права на місто. 

3. Соціальні інститути міста. 

4. Процес інституціоналізації міського середовища 

5. Правовий вимір процесу створення, організації та функціонування міського 

середовища. 

6. Правові та технічні норми в урабаністиці. 

7. Будівельне право у фокусі концепції права на місто 

8. Концепції будівельного права у матриці галузевого поділу права в Україні.  

9. Концепції будівельного права в матриці поділу права на приватне та публічне 

10. Концепція будівельного права за кордоном 

11. Будівельне право як ядро концепції “права на місто”. 

12. Право на місто у фокусі прав людини. 

13. Нормативно-правове регулювання реалізації права на місто 

14. Міжнародні акти забезпечення права на місто 

15. Конституційні положення реалізації права на місто. 

16. Публічно-правові нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію права на 

місто 

17. Приватно-правові нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію права на 

місто 

18. Норми адміністративної відповідальності за порушення права на місто 

19. Норми кримінальної відповідальності порушення права міста. 

20. Нормативна система FIDIC та питання гармонізації національної нормативно-правової 

системи з “м`яким правом” у будівництві. 

 

МОДУЛЬ 2. 

ПУБЛІЧНІ ІНСТИТУЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА 

МІСТО 

 

Тема 4. Інституції, які забезпечують реалізацію права на місто 

1. Державні та публічні інституції України, які забезпечують організацію та 

функціонування міського середовища. 

2. Компетенція та діяльність профільних комітетів Верховної Ради України (з питань 

державного будівництва, місцевого самоврядування, будівництва, містобудування, житлово-

комунального господарства тощо).  

3. Компетенція та діяльність Кабінету Міністрів України та профільного міністерства 

(Міністерсто розвитку громад та територій України.) 

4. Повноваження та діяльність інших центральних органів виконавчої влади та установ 

(Державна інспекція архітектури та містобудування, Державна служба Укрпаіни з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель та ін.). 
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5. Сфера компетенції та діяльність місцевих органів виконавчої влади. 

6. Органи місцевого самоврядування у системі реалізації права на місто. 

7. Інституції та правові положення, що забезпечують реєстрацію, гарантію та захист прав 

осіб на місто в Україні. 

 

 

Тема 5. Реалізація, застосування права на місто та форми розгляду конфліктних ситуацій 

при реалізації права на місто за участі публічних інституцій 

1. Основні види документації із землеустрою та землевпорядкування. Вимоги щодо їх 

погодження та затвердження. 

2. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

3. Судовий порядок вирішення земельних спорів.  

4. Дозвільна документація на будівництво. Отримання документів дозвільного характеру. 

5. Аудит об’єкта та забудовника. Аудит документів на новобудови.  

6. Огляд типових контрактів FIDIC, структура та їх особливості. Застосування проформ 

FIDIC в Україні (доцільність, їх імплементація, рекомендації). 

7. Рада з врегулювання/запобігання спорів у контрактах FIDIC. Судова практика в Україні 

з питань застосування контрактів FIDIC. 

8. Судовий порядок спорів в сфері будівництва. 

9. Правовстановлюючі документи на нерухомість. 

10. Легалізація самочинного будівництва. 

11. Електронна торгівля нерухомим майном (он-лайн аукціони). Процедура проведення 

електронних торгів з продажу нерухомого майна.  

12. Судові спори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

стосовно прав на об’єкти нерухомого майна. 

13. Практика притягнення до відповідальності у сфері незаконного заволодіння 

нерухомим майном.  

14. Адміністративно-правова та кримінально-правова відповідальність за порушення 

права на місто.  

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ - 2 

1. Державні національні та локальні інституції України, які забезпечують реалізацію права 

на місто. 

2. Публічні інституції України, які забезпечують організацію та функціонування міського 

середовища. 

3. Інституції, які забезпечують гарантію та захист прав приватних осіб на місто в Україні 

та за кордоном. 

4. Компетенція та діяльність Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства;  

5. Компетенція та діяльність Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

6. Компетенція та діяльність Кабінету Міністрів України (Міністерсто розвитку громад та 

територій) 

7. Компетенція та діяльність Державної інспекції архітектури та містобудування України 

(ДІАМ) 

8. Інституції та правові положення, що забезпечують реєстрацію, гарантію та захист прав 

осіб на місто в Україні. 

9. Компетенція та діяльність Державної служби Укрпаіни з питань геодерзії, картографії та 

кадастру.  

10. Компетенція та діяльність Державного фонду документації із землеустрою та оцінки 

земель 

11. Компетенція та діяльність виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. 
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12. Компетенція та діяльність районних, районів у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій. 

13. Компетенція та діяльність державних реєстраторів прав на нерухоме майно. 

14. Компетенція та діяльність органів нотаріату.  

15. Інститут територіальних громад в  зв'язку із реалізацією права на місто. 

16. Інститут форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад: місцевих 

виборів, місцевих референдумів та інших форм безпосередньої демократії. 

17. Компетенція органів місцевого самоврядування при реалізації права на місто.  

18. Питання розгляду конфліктних ситуацій при реалізації права на місто.  

19. Землевпорядна документація. Користування Державним фондом документації із 

землеустрою. 

20. Основні види документації із землеустрою та вимоги щодо їх погодження та 

затвердження. 

21. Судовий порядок вирішення земельних спорів.  

22. Дозвільна документація на будівництво. Отримання документів дозвільного характеру 

у сфері будівництва. 

23. Аудит об’єкта та забудовника. Аудит документів на новобудови.  

24. Моделі інвестування в первинну нерухомість.  

25. Огляд типових контрактів FIDIC, структура та їх особливості і різниця  

26. Застосування проформ FIDIC в Україні, окремі питання (доцільність, їх імплементація, 

рекомендації). 

27. Рада з врегулювання/запобігання спорів у контрактах FIDIC. 

28. Судова практика в Україні з питань застосування контрактів FIDIC. 

29. Судовий порядок спорів в сфері будівництва. 

30. Правовстановлюючі документи на нерухомість. 

31. Електронна торгівля нерухомим майном (он-лайн аукціони).  

32. Система “СЕТАМ” та її особливості. 

33. Процедура проведення електронних торгів з продажу нерухомого майна.  

34. Судова практика вирішення спорів, пов’язаних з електронними торгами з продажу 

нерухомого майна. 

35. Судові спори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

стосовно прав на об’єкти нерухомого майна. 

36. Практика звернення до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України.  

37. Практика притягнення до відповідальності у сфері незаконного заволодіння нерухомим 

майном.  

 

МОДУЛЬ 3 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПРИВЛАСНЕННЯ НА МІСТО 

 

Тема 6. Поняття та характеристика форм реалізації права на місто 

1. Політико-правові аспекти реалізації права на місто. 

2. Реалізація права на участь 

3. Право на привласнення 

4. Право на доступне житло 

5. Право на інфраструктуру 

6. Право на екологічне міське середовище 

7. Гендерні аспекти реалізації права на місто  

 

Тема 7. Проблемні питання правового статусу суб'єктів, що беруть участь у процесі 

створення середовища, та суб'єктів привласнення 

1. Питання правового статусу суб'єктів будівництва (замовників, забудовників, 

проектувальників, архітекторів) як професіоналів. 

2. Правовий статус консультантівв сфері девелопменту, інвестування та будівництва. 

3. Правовий статус інвесторів. 

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaPyZxofgobsz4s7_LURwDXy4fbxw:1660516417949&q=%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83+%D1%96%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjM4fDZscf5AhVSxIsKHYhbDx8QBSgAegQIARA6
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4. Суб`єкти привласнення як особи, які здійснюють права споживачів 

  

Тема 8. Правовий режим об'єктів привласнення 

1. Сучасні концепції нерухомих речей та об'єктів, з ними пов'язаних. 

2. Проблемні питання правового режиму земельних ділянок у міському середовищі. 

3. Проблемні питання правового режиму багатоквартирних будинків. 

4. Зміна цільового призначення об'єктів присвоєння. 

5. Проблемні питання поверхової власності. Квартирні права. 

6. Проблемні питання правового режиму житлових приміщень у багатоквартирних 

будинках. 

7. Проблемні питання правового режиму нежитлових приміщень у багатоквартирних 

будинках. 

8. Правові аспекти доступу до міської інфраструктури та зон рекреації. 

 

Тема 9. Правовий режим інформаційного середовища у міському просторі 

1. Роль та значення інформації в міському просторі 

2. Право на інформування у міському просторі 

3. Правові аспекти інтернету речей у міському просторі 

4. Цифрові інструменти в сфері нерухомості  

5. Види цифрових послуг, які можна надавати клієнтам онлайн.  

7. Перевірка нерухомості за допомогою онлайн інструментів.  

8. Електронний документообіг в сфері нерухомості.  

9. Правові аспекти захисту персональних та індустріальних даних у міському просторі. 

 

Тема 10. Речові права як субстанційне ядро права на привласнення 
1. Сучасні концепції речових прав та прав на міський простір. 

2. Обмеження абсолютної дії речових прав у міському середовищі 

3. Обтяження та питання ієрархії прав на об'єкти привласнення. 

4. Конструкції речових прав, що забезпечують право на привласнення: суперфіцій, 

узуфрукти, сервітути, емфітевзис. 

5. Загальна власність та права очікування в контексті реалізації права на привласнення. 

6. Актуальні питання сусідських прав. 

7. Актуальні питання захисту речових прав у міському просторі. 

 

Тема 11. Актуальні питання регулятивних та охоронних відносин, спрямованих на 

реалізацію права привласнення 

1. Особливості договірних відносин з мєтою встановлення речових прав на земельну 

ділянку. 

2. Поняття та види договорів про передачу нерухомого майна у власність. 

3. Особливості договірних відносин при встановленні прав очікування на об'єкти 

нерухомості (права очікування та договори на участь у пайовому будівництві). 

4. Особливості договору генерального підряду. 

5. Моделі співробітництва при організації підрядних робіт у будівництві. 

6. Особливості договорів на проектування у будівництві. 

7. Питання спадкування прав привласнення та прав очікування. 

8. Приватно-правова відповідальність за порушення права на місто. 

9. Договірна та деліктна відповідальність у будівництві. 

10. Порядок вирішення спорів щодо нерухомого майна. 

 

Тема 12. Питання правового регулювання інвестиційної діяльності на об’єкти 

привласнення 

1. Поняття інвестицій в сфері створення об’ектів прав привласнення..  

2. Суб’екти інвестиційної діяльності.  

3. Права, обов`язки і гарантії суб'єктів інвестиційної діяльності. 
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4. Організаційно-правові механізми фінансування капітального будівництва.  

5. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проєктів будівництва.  

6. Моделі інвестування в первинну нерухомість.  

7. Порядок реалізації інвестиційних проєктів будівництва.  

8. Основні засади проведення експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.  

9. Участь держави в інвестиційній діяльності. 

10. Судова практика щодо інвестування. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ - 3 

1. Політико-правові аспекти реалізації права на місто. 

2. Реалізація права на участь 

3. Право на привласнення 

4. Право на доступне житло 

5. Право на інфраструктуру 

6. Право на екологічне міське середовище 

7. Гендерні аспекти реалізації права на місто  

8. Проблемні питання правового статусу суб'єктів, що беруть участь у процесі створення 

середовища, та суб'єктів привласнення/ 

9. Питання правового статусу суб'єктів будівництва (замовників, забудовників, 

проектувальників, архітекторів) як професіоналів. 

10. Правовий статус консультантів. 

11. Правовий статус інвесторів. 

12. Суб'єкти привласнення як особи, які здійснюють права споживачів 

13. Правовий режим об'єктів привласнення 

14. Сучасні концепції нерухомих речей та об'єктів, з ними пов'язаних. 

15. Проблемні питання правового режиму земельних ділянок у міському середовищі.  

16. Проблемні питання правового режиму багатоквартирних будинків. 

17. Зміна цільового призначення об'єктів привласнення. 

18. Проблемні питання поверхової власності. Квартирні права. 

19. Проблемні питання правового режиму житлових приміщень у багатоквартирних 

будинках. 

20. Проблемні питання правового режиму нежитлових приміщень у багатоквартирних 

будинках. 

21. Правові аспекти доступу до міської інфраструктури та зон рекреації. 

22.  Правовий режим інформаційного середовища у міському просторі 

23.  Роль та значення інформації в міському просторі 

24.  Право на інформування у міському просторі 

25.  Правові аспекти інтернету речей у міському просторі 

26. Цифрові інструменти в сфері нерухомості  

27.  Види цифрових послуг, які можна надавати онлайн.  

28.  Перевірка нерухомості за допомогою онлайн інструментів.  

29.  Електронний документообіг в сфері нерухомості.  

30. Правові аспекти захисту персональних та індустріальних даних у міському просторі.  

31. Речові права як субстанційне ядро права на привласнення 

32. Сучасні концепції речових прав та міський простір. 

33. Обмеження абсолютної дії речових прав у міському середовищі 

34. Обтяження та питання ієрархії прав на об'єкти привласнення 

35. Конструкції речових прав, що забезпечують право на привласнення: суперфіцій, 

узуфрукти, сервітути, емфітевзис. 

36. Загальна власність та права очікування в контексті реалізації права на привласнення. 

37. Актуальні питання сусідських прав. 

38. Актуальні питання захисту речових прав у міському просторі 
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39. Актуальні питання регулятивних та охоронних відносин, спрямованих на реалізацію 

права на привласнення 

40. Особливості договірних відносин під час встановлення речових прав на земельну 

ділянку. 

41. Особливості договірних відносин при встановленні прав очікування на об'єкти 

нерухомості (права очікування та договори на участь у пайовому будівництві). 

42. Особливості договору генерального підряду. 

43. Моделі співробітництва при організації підрядних робіт у будівництві.  

44. Особливості договорів на проектування у будівництві. 

45. Договірна та деліктна відповідальність у будівництві. 

46. Питання спадкування прав привласнення та прав очікування. 

47. Приватно-правова відповідальність за порушення прав на місто. 

48. Питання правового регулювання інвестиційної діяльності на об’екти привласнення  

49. Поняття інвестицій в сфері створення об’ектів прав привласнення..  

50. Суб’екти інвестиційної діяльності.  

51. Права, обов'язки і гарантії суб'єктів інвестиційної діяльності. 

52. Організаційно-правові механізми фінансування капітального будівництва.  

53. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проєктів будівництва.  

54. Порядок реалізації інвестиційних проєктів будівництва.  

55. Основні засади проведення експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.  

56. Участь держави в інвестиційній діяльності. 

57. Судова практика щодо інвестування. 

 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ 

ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються 

додатково. Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть 

зробити його у вигляді реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль 

Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5), включати план, структуру основної частини тексту 

відповідно до плану, висновки і список літератури, складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В 

рефераті можна помістити словник базових понять до теми. Водночас індивідуальне завдання 

може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому 

разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована 

участь студента у міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією 

у матеріалах конференції тез на одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті 

на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до 

закінчення семестру. Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 

тиждень до закінчення семестру. Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального 

завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 

Тематика індивідуальних завдань для студентів денної та контрольних робіт для студентів 

заочної форми навчання: 

 

1. Актуальні питання становлення та функціонування інституційної системи міста 

2. Місто у правовому вимірі 

3. Форми інституціоналізації міського середовища 

4. Актуальні питання співвідношення правових та технічних норм в урабіністиці 

5. Дискусійні питання будівельного та містобудівного права. 

6. Правовий вимір містобудівної діяльності. 

7. Право на місто як розновид прав людини. 



12 

8. Компетенція та особливості функціонування державних національних та локальних 

інституцій України, що забезпечують реалізацію права на місто. 

9. Інституції, що забезпечують гарантію та захист прав приватних осіб на місто. 

10. Актуальні питання дії міжнародних актів, які забезпечують право на місто 

11. Питання систематизації нормативно-правових актів у сфері будівництва та архітектури 

12. Проблеми застосування норм FIDIC в Україні 

13. Питання прямої та опосередкованої участі громадян при вирішенні проблем міста 

14. Питання класифікації прав на місто та прав, що належать до різних галузей права 

15. Актуальні питання захисту прав учасників пайового будівництва 

16. Моделі інвестування у будівництво 

17. Умови та шляхи реалізації публічної політики, що спрямована на сталий розвиток міста 

18. Актуальні питання відповідальності підрядника у договорах будівельного підряду 

19. Питання квартирних прав. 

20. Питання успадкування часток у будівництві. 

21.  Питання цифровізації послуг в сфері будівництва. 

22.  Особливості вирішення спорів в сфері  будівництва з участью органів публічної влади.  

 

 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Вивчення курсу “Інституційно-правові засади державного управління у сфері 

містобудівної діяльності” в організаційному плані здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою, яка спрямована на активізацію поглибленого засвоєння студентами державно-правових 

явіщ та процесів і самостійну творчу роботу з формування власної правової культури. 

Рейтингова оцінка з дисципліни – це сума оцінок (балів) усіх видів навчання студентів, які 

передбачаються навчальною програмою. До них відносяться: 

- відвідування лекцій і наявність та якість конспектів лекцій; 

- відвідування семінарів та участь в них: 

а) виступи з доповідями,  

б) доповнення доповідачів, 

г) вміння формулювати і ставити питання, вести дискусії 

- написання та захист індивідуальних завдань. 

Модульний контроль проводиться після завершення практичних занять і здійснюється за 

навчальними матеріалом, що розглядався в курсі. Формою модульного контролю є письмові 

контрольні роботи, тестування та усне опитування студентів. 

До модульного контролю допускаються студенти, які виконали усі види навчальних робіт, 

передбачених навчальною програмою. 

Студенти, які не пройшли модульний контроль, не допускаються до підсумкового 

контролю (екзамену). 

За дозволом деканату та за згодою кафедри окремі студенти (при наявності необхідної 

мотивації) можуть в додатковий час спробувати підвищити свій рейтинг модульного контролю. 

При оцінюванні знань студентів використовується чотирибальна шкала оцінювання (5, 4, 

3, 2), яка водночас приводиться у відповідність до європейської шкали оцінювання ECTS за 

таблицею: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю не зараховано з можливістю 
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повторного складання повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається 

додаткова залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені 

викладачем. 

Студент має право на оскарження результатів контролю (апеляцію). Правила подання та 

розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та 

зміст яких доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

іспит 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ 

 

Сума 

М1 М1 М3 

25 25 20 30 100 

 

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Інституційна основа становлення, функціонування та розвитку міського середовища 

2. Сучасні концепції міста та права на місто. 

3. Соціальні інститути міста. 

4. Процес інституціоналізації міського середовища 

5. Правовий вимір процесу створення, організації та функціонування міського 

середовища. 

6. Правові та технічні норми в урабаністиці. 

7. Будівельне право у фокусі концепції права на місто 

8. Концепції будівельного права у матриці галузевого поділу права в Україні.  

9. Концепції будівельного права в матриці поділу права на приватне та публічне 

10. Концепція будівельного права за кордоном 

11. Будівельне право як ядро концепції “права на місто”. 

12. Право на місто у фокусі прав людини. 

13. Нормативно-правове регулювання реалізації права на місто 

14. Міжнародні акти забезпечення права на місто 

15. Конституційні положення реалізації права на місто. 

16. Публічно-правові нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію права на 

місто 

17. Приватно-правові нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію права на 

місто 

18. Норми адміністративної відповідальності за порушення права на місто 

19. Норми кримінальної відповідальності порушення права міста. 

20. Нормативна система FIDIC та питання гармонізації національної нормативно-правової 

системи з «м'яким правом» у будівництві. 

21. Державні національні та локальні інституції України, що забезпечують реалізацію 

права на місто. 

22. Публічні інституції України, що забезпечують організацію та функціонування міського 

середовища. 

23. Інституції, що забезпечують гарантію та захист прав приватних осіб на місто в Україні 

та за кордоном. 

24. Компетенція та діяльність Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства;  

25. Компетенція та діяльність Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 
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26. Компетенція та діяльність Кабінету Міністрів України (Міністерсто розвитку громад 

та територій) 

27. Компетенція та діяльність Державної інспекції архітектури та містобудування України 

(ДІАМ) 

28. Інституції та правові положення, що забезпечують реєстрацію, гарантію та захист прав 

осіб на місто в Україні. 

29. Компетенція та діяльність Державної служби Укрпаіни з питань геодерзії, картографії 

та кадастру.  

30. Компетенція та діяльність Державного фонду документації із землеустрою та оцінки 

земель 

31. Компетенція та діяльність виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. 

32. Компетенція та діяльність районних, районів у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій. 

33. Компетенція та діяльність державних реєстраторів прав на нерухоме майно. 

34. Компетенція та діяльність органів нотаріату.  

35. Інститут територіальних громад в  зв'язку із реалізацією права на місто. 

36. Інститут форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад: місцевих 

виборів, місцевих референдумів та інших форм безпосередньої демократії. 

37. Компетенція органів місцевого самоврядування при реалізації права на місто.  

38. Питання розгляду конфліктних ситуацій при реалізації права на місто.  

39. Землевпорядна документація. Користування Державним фондом документації із 

землеустрою. 

40. Основні види документації із землеустрою та вимоги щодо їх погодження та 

затвердження. 

41. Судовий порядок вирішення земельних спорів.  

42. Дозвільна документація на будівництво. Отримання документів дозвільного характеру 

у сфері будівництва. 

43. Аудит об’єкта та забудовника. Аудит документів на новобудови.  

44. Огляд типових контрактів FIDIC, структура та їх особливості.  

45. Застосування проформ FIDIC в Україні, окремі питання (доцільність, їх імплементація, 

рекомендації). 

46. Рада з врегулювання/запобігання спорів у контрактах FIDIC. 

47. Судова практика в Україні з питань застосування контрактів FIDIC. 

48. Судовий порядок спорів в сфері будівництва. 

49. Правовстановлюючі документи на нерухомість. 

50. Електронна торгівля нерухомим майном (он-лайн аукціони).  

51. Система “СЕТАМ” та її особливості. 

52. Процедура проведення електронних торгів з продажу нерухомого майна.  

53. Судова практика вирішення спорів, пов’язаних з електронними торгами з продажу 

нерухомого майна. 

54. Судові спори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

стосовно прав на об’єкти нерухомого майна. 

55. Практика звернення до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України.  

56. Практика притягнення до відповідальності у сфері незаконного заволодіння нерухомим 

майном.  

57. Політико-правові аспекти реалізації права на місто. 

58. Реалізація права на участь 

59. Право на привласнення 

60. Право на доступне житло 

61. Право на інфраструктуру 

62. Право на екологічне міське середовище 

63. Гендерні аспекти реалізації права на місто  

64. Проблемні питання правового статусу суб'єктів, що беруть участь у процесі створення 

середовища, та суб`єктів привласнення 

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaPyZxofgobsz4s7_LURwDXy4fbxw:1660516417949&q=%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83+%D1%96%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjM4fDZscf5AhVSxIsKHYhbDx8QBSgAegQIARA6
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65. Питання правового статусу суб'єктів будівництва (замовників, забудовників, 

проектувальників, архітекторів) як професіоналів. 

66. Правовий статус консультантів. 

67. Правовий статус інвесторів. 

68. Суб'єкти привласнення як особи, які здійснюють права споживачів 

69. Правовий режим об`єктів привласнення 

70. Сучасні концепції нерухомих речей та об'єктів, з ними пов'язаних. 

71. Проблемні питання правового режиму земельних ділянок у міському середовищі.  

72. Проблемні питання правового режиму багатоквартирних будинків. 

73. Зміна цільового призначення об'єктів привласнення. 

74. Проблемні питання поверхової власності. Квартирні права. 

75. Проблемні питання правового режиму житлових приміщень у багатоквартирних 

будинках. 

76. Проблемні питання правового режиму нежитлових приміщень у багатоквартирних 

будинках. 

77. Правові аспекти доступу до міської інфраструктури та зон рекреації. 

78.  Правовий режим інформаційного середовища у міському просторі 

79.  Роль та значення інформації в міському просторі 

80.  Право на інформування у міському просторі 

81.  Правові аспекти інтернету речей у міському просторі 

82. Цифрові інструменти в сфері нерухомості  

83.  Види цифрових послуг, які можна надавати онлайн.  

84.  Перевірка нерухомості за допомогою онлайн інструментів.  

85.  Електронний документообіг в сфері нерухомості.  

86. Правові аспекти захисту персональних та індустріальних даних у міському просторі.  

87. Речові права як субстанційне ядро права на привласнення 

88. Сучасні концепції речових прав та міський простір. 

89. Обмеження абсолютної дії речових прав у міському середовищі 

90. Обтяження та питання ієрархії прав на об'єкти привласнення 

91. Конструкції речових прав, що забезпечують право на привласнення: суперфіцій, 

узуфрукти, сервітути, емфітевзис. 

92. Загальна власність та права очікування в контексті реалізації права на привласнення. 

93. Актуальні питання сусідських прав. 

94. Актуальні питання захисту речових прав у міському просторі 

95. Актуальні питання регулятивних та охоронних відносин, спрямованих на реалізацію 

права на привласнення 

96. Особливості договірних відносин під час встановлення речових прав на земельну 

ділянку. 

97. Особливості договірних відносин при встановленні прав очікування на об'єкти 

нерухомості (права очікування та договори на участь у пайовому будівництві). 

98. Особливості договору генерального підряду. 

99. Моделі співробітництва при організації підрядних робіт у будівництві. 

100.Особливості договорів на проектування у будівництві. 

101.Договірна та деліктна відповідальність у будівництві. 

102.Питання спадкування прав привласнення та прав очікування. 

103.Приватно-правова відповідальність за порушення прав на місто. 

104.Питання правового регулювання інвестиційної діяльності на об’екти привласнення  

105.Поняття інвестицій в сфері створення об’ектів прав привласнення..  

106.Суб’екти інвестиційної діяльності.  

107.Права, обов'язки і гарантії суб'єктів інвестиційної діяльності. 

108.Організаційно-правові механізми фінансування капітального будівництва.  

109.Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проєктів будівництва.  

110.Порядок реалізації інвестиційних проєктів будівництва.  

111.Основні засади проведення експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.  
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112.Участь держави в інвестиційній діяльності. 

113.Судова практика щодо інвестування. 

 

 

ПОЛІТИКА ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з 

боку студента він отримує інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове 

заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій 

або в інших формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання 

оригінальність тексту має складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування 

публікацій студентів у матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже 

пройшли перевірку на плагіат. 

 

ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ 

 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати 

викладачу та надати до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття 

та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були 

визначені викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект 

викладачу до складання заліку. 

4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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