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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни “Законодавче забезпечення нагляду і контролю у 

сфері будівництва” полягає у формуванні в студентів системного та стійкого 

уявлення про теоретичні і практичні основи законодавчого забезпечення 

реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

порядку проведення нагляду і контролю будівельної та містобудівної 

діяльності суб’єктами господарювання, набуття вмінь та навичок із 

застосування нормативно-правових актів у професійній діяльності. 

 

Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння 

дисципліни 

 

Код Зміст Результати навчання 

ІК Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної 

правничої діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає 

застосування правових доктрин, 

принципів і правових інститутів і 

характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

ПРН1. Визначати переконливість 

аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

ПРН3. Проводити збір і 

інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

ПРН5. Давати короткий висновок 

щодо окремих фактичних 

обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

ПРН9. Самостійно визначати ті 

обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

ПРН21. Застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

ПРН22. Готувати проекти 

необхідних актів застосування 

права відповідно до правового 

висновку, зробленого у різних 

правових ситуаціях. 

ПРН23. Надавати консультації 

щодо можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

ЗК2 

 

ЗК3 

 

 

ЗК15 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

СК7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК8  

 

 

Здатність застосовувати знання 

завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також 

змісту правових інститутів, 

щонайменше з таких галузей 

права, як: конституційне право, 

адміністративне право і 

адміністративне процесуальне 

право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне 

і кримінальне процесуальне 

право. 

Знання і розуміння особливостей 

реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального 
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СК11 

 

 

СК12 

 

 

СК14 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК15 

 

 

СК16 

права. 

Здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

Здатність аналізувати правові 

проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

Здатність до консультування з 

правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів, відповідно 

до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм 

щодо нерозголошення 

персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

Здатність до самостійної 

підготовки проектів актів 

правозастосування. 

Здатність до логічного, 

критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

ДПРН1. Знати механізм 

нормативної санкційності 

відносно правопорушень 

будівельного законодавства та 

нормативів містопланування. 

ДПРН2. Знати правові механізми 

реалізації владних рішень органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері 

містопланування та 

містобудування. 

ДПРН3. Знати основи контрольно-

наглядової діяльності 

компетентних органів у сфері 

будівництва. 

ДПРН6. Знати систему правового 

супроводу отримання дозвільної 

документації та правового 

супроводу стадій спорудження і 

здачі у експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

ДСК2 Здатність здійснювати аналіз, 

тлумачення та застосування норм 

національного та міжнародного 

законодавства та судової 

практики в сфері регулювання 

будівельної та містобудівної 

діяльності. 

ДСК3 Здатність усвідомлювати 

зобов'язальний характер 

правового середовища щодо 

обов'язковості дотримання і 

виконання норм і приписів у 

сфері будівництва, 

містопланування та 

містобудування. 

ДСК4 Здатність розуміння потреби 

підтримання правопорядку у 

будівельній і містобудівній сфері 

з урахуванням підвищеної 

техногенної безпеки об'єктів 

будівництва. 
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Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Законодавство про нагляд і контроль у сфері будівництва. 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 

 

Тема 1. Основні правові засади контрольно-наглядової діяльності у 

сфері будівництва. Правові відносини у сфері містобудування в будівництві. 

Державна правова політика у сфері нагляду і контролю будівельної 

діяльності. Правове регулювання відносин у сфері містобудування актами 

законодавства. Система суб’єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері 

містобудування. Методи правового регулювання проведення нагляду і 

контролю в будівництві (імперативний, диспозитивний, параметричний). 

Організаційно-правовий статус Державної інспекції архітектури та 

містобудування України. 

 

Тема 2. Система законодавчих і підзаконних актів про нагляд і 

контроль у сфері будівництва. Нагляд і контроль в будівництві: поняття, 

способи ведення, суб'єкти, умови здійснення. Нагляд і контроль у сфері 

проектної та архітектурної діяльності. Законодавче забезпечення процедур 

здійснення державного нагляду і контролю у сфері будівництва. Джерела 

(форми) правового регулювання нагляду і контролю в будівництві. Система 

будівельного законодавства у сфері контролю і нагляду в будівництві. Норми 

підзаконних актів нагляду і контролю в будівництві: поняття, система, 

функції, завдання, особливості регулювання. Акти центрального органу 

виконавчої влади у сфері регулювання нагляду і контролю в будівництві. 

Акти органів місцевого самоврядування у сфері регулювання нагляду і 

контролю в будівництві. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості правового регулювання 

здійснення нагляду і контролю у сфері будівництва 

 

Тема 3. Основні форми та методи контрольно-наглядової діяльності 

у сфері будівництва. Нормативно-правові основи необхідності проведення 

перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні та декларації про 

початок виконання підготовчих робіт. Основні напрями контрольно-

наглядової діяльності у сфері містобудування. Форми контрольно-наглядової 

діяльності у сфері містобудування і будівництва. Методи контрольно-

наглядової діяльності у сфері містобудування і будівництва. Гарантії 

забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності у сфері 

містобудування. Виконавчі органи з питань держархбудконтролю місцевих 

рад: утворення та набуття повноважень. Правові підстави перевірки 

виконання суб`єктом містобудівної діяльності вимог приписів органів 

державного архітектурно-будівельного контролю та приписів органів 

місцевого самоврядування. Процесуальний порядок набуття чинності актів 
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ДІАМ. Право на звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення 

суб`єктом містобудування вимог містобудівного законодавства. 

 

Тема 4. Роль правоохоронних органів в контрольно-наглядовій 

діяльності у сфері будівництва. Законодавчі основи вимоги правоохоронних 

органів про проведення перевірки. Організаційно-правовий спосіб 

забезпечення законності й дисципліни у сфері нагляду і контролю в 

будівництві. Правоохоронні органи як суб’єкт контрольно-наглядової 

діяльності у сфері будівництва. Адміністративні акти правоохоронних органів 

під час здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері будівництва. 

Провадження щодо порушення вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. 

 

Тема 5. Юридична відповідальність у сфері нагляду і контролю у 

будівництві. Види юридичної відповідальності за актами державного нагляду 

і контролю у сфері будівництва. Адміністративна відповідальність за актами 

державного нагляду і контролю у сфері будівництва. Правові обов'язки 

виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами 

технічного нагляду, держархбудконтролю та державного нагляду. Правові 

обов'язки усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та 

недоробок і повторного пред’явлення робіт для здійснення технічного 

нагляду. Порядок притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до 

дисциплінарної відповідальності, заборона експлуатації закінчених 

будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію. Оскарження рішень 
органів що здійснюють функції у порядку нагляду (щодо реєстрації або 
повернення декларацій / про відмову у видачі сертифіката / про видачу або 
анулювання дозволу). 

 

Тематика індивідуальних завдань 

1. Види нагляду і контролю в будівництві. 

2. Призначення нагляду і контролю в будівництві. 

3. Система наглядово-контрольного законодавства у сфері 

будівництва: структура, загальна характеристика, сучасний стан, проблеми. 

4. Нагляд і контроль в будівництві: історія, стан та проблеми 

правового регулювання. 

5. Інститути правовідносин у сфері нагляду в будівництві. 

6. Інститути правовідносин у сфері контролю в будівництві. 

7. Правові наслідки виявлення пошкодження або погіршення стану 

будівель і споруд: поняття, підстави виникнення зобов’язань, типологія 

зобов'язань суб’єктів будівництва. 

8. Правові засади забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 

9. Правові основи визначення рівня можливих матеріальних збитків і 

(або) соціальних втрат визначаються класи наслідків (відповідальності) 

будівель і споруд. 
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10. Реформування системи архітектурно-будівельного контролю.  

11. Правові наслідки недотримання нормування в будівництві. 

12. Законодавство щодо підстав обстеженнях технічного стану 

будівель і споруд як самостійного виді робіт. 

13. Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері 

будівництва. 

14. Нормативно-правові основи регулювання процедур здійснення 

діагностики технічного стану будівель (споруд).  

15. Правова відповідальність за порушення встановлених термінів 

експлуатації. 

16. Правове регулювання здійснення авторського нагляду і контролю в 

будівництві. 

17. Органи місцевого самоврядування у здійсненні нагляду і контролю 

в будівництві: законодавче забезпечення, повноваження та функції. 

18. Повноваження та компетенція правоохоронних органів у процесі 

здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері будівництва. 

19. Види і форми відповідальності за порушення, які виявлені у 

наслідок здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері будівництва. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Питання модульного та підсумкового контролю 

 

1. Поняття та значення нагляду і контролю у сфері будівництва. 

2. Суб’єкти здійснення державного нагляду і контролю у сфері 

будівництва та їх повноваження. 

3. Законодавче забезпечення процедур здійснення державного нагляду і 

контролю у сфері будівництва. 

4. Вимоги законодавства щодо оформлення результатів державного 

нагляду і контролю у сфері будівництва. 

5. Правові підстави подання суб`єктом містобудування письмової заяви 

про проведення перевірки об`єкта будівництва або будівельної продукції за 

його бажанням. 

6. Державний архітектурно-будівельний контроль та органи 

держархбудконтролю  

7. Державний архітектурно-будівельний нагляд та органи 

держархбудконтролю 

8. Нормативно-правові основи необхідності проведення перевірки 

достовірності даних, наведених у повідомленні та декларації про початок 

виконання підготовчих робіт. 

9. Правові наслідки неналежним чином здійсненого повідомленні та 

декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про 

готовність об`єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання 

зазначених документів. 
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10. Правові наслідки виявлення факту самочинного будівництва 

об`єкта. 

11. Правові підстави перевірки виконання суб`єктом містобудівної 

діяльності вимог приписів органів державного архітектурно-будівельного 

контролю. 

12. Законність вимоги ДІАМ про проведення перевірки. 

13. Право на звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення 

суб`єктом містобудування вимог містобудівного законодавства; 

14. Вимога правоохоронних органів про проведення перевірки. 

15. Правові основи проведення перевірок відповідності виконання 

підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, матеріалів, 

виробів і конструкцій. 

16. Правові підстави перевірки дотримання порядку обстеження та 

паспортизації об’єктів, ліцензійних умов (СС2) та (СС3), дотримання 

архітекторами, інженерами-проектувальниками, експертами, іншими 

відповідальними виконавцями вимог законодавства, законності рішень у 

сфері містобудівної діяльності, прийнятих об’єктами нагляду. 

17. Законодавство щодо видачі обов’язкових до виконання приписів 

щодо: зупинення підготовчих та будівельних робіт, усунення порушень вимог 

законодавства об’єктами нагляду та ліцензійних умов (СС2), (СС3). 

18. Правові підстави скасування чи зупинення дії прийнятих об’єктами 

нагляду рішень, складання актів перевірок, розгляд в порядку нагляду 

рішення про скасування чи зупинення дії рішень. 

19. Порядок притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до 

дисциплінарної відповідальності, заборона експлуатації закінчених 

будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію. 

20. Нормативні основи визначення об’єктів які підлягають плановій 

перевірці в автоматичному режимі через ЄДЕССБ згідно ступеню ризику з 

використанням фото, аудіо- та відеотехніки. 

21. Порядок та правові підстави для проведення планових та 

позапланових перевірок СС1, СС2, СС3. 

22. Оскарження рішень органів архдержбудконтролю у порядку нагляду 

(щодо реєстрації або повернення декларацій / про відмову у видачі 

сертифіката / про видачу або анулювання дозволу). 

23. Види адміністративної відповідальності за актами державного 

нагляду і контролю у сфері будівництва. 

24. Процесуальний порядок набуття чинності актів ДІАМ. 

25. Виконавчі органи з питань держархбудконтролю місцевих рад: 

утворення та набуття повноважень. 

24. Право безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів, 

приміщень, документів та матеріалів, необхідних для здійснення нагляду. 

25. Порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, державних стандартів і правил. 
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26. Приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності. 

27. Притягнення посадових осіб об’єктів нагляду до дисциплінарної 

відповідальності у разі ж виявлення порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності. 

28. Правові основи дотримання встановленого порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

29. Правові обов'язки виконання підрядником вказівок і приписів, 

виданих за результатами технічного нагляду, держархбудконтролю та 

державного нагляду. 

30. Правові обов'язки усунення відхилень від проектних рішень, 

недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред’явлення робіт для 

здійснення технічного нагляду. 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання Індивідуальне 

завдання 

Сума 

балів Модуль 1 

ЗМ1 ЗМ2 

35 35 30 100 

 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

І. Нормативно-правові акти 

Конституція України у редакції Закону України від 02.06.2016 р. 

№1401-VIII.  URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80. 

Земельний  кодекс  України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-

20). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213-330). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10. 

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. №2341-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 р. №877-V у редакції від 

01.10.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text. 

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. 

№687-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14. 

Закон України «Про будівельні норми» від 5 листопада 2009 р. №1704-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17. 

Закон України «Про відповідальність підприємств, установ та 
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організацій за правопорушення у сфері містобудування» від 14 жовтня 1994 р. 

№208/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208/94-вр. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання земель» від 17 червня 2020 р. №711-

ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text. 

Закон України «Про Генеральну схему планування території України» 

від від 07 лютого 2002 р. №3059-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14. 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно» від 01 липня 2004 р. №1952-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. 

Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. №858-IV. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15. 

Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22 грудня 2006 р. №525-V. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16. 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» від 02 березня 2015 р. №222-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19. 

Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» від 2 

вересня 2020 р. №850-ІХ. Відомості Верховної Ради. 2021. №14. Ст. 119. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-20#Text. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 

листопада 2015 р. №848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 

лютого 1995 р. № 51/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр. 

Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. 

№2780-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. 

Закон України «Про планування та забудову територій» від 20 квітня 

2000 р. №1699-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-14. 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 

лютого 2011 р. №3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. 

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення державного 

регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на 

первинному ринку житла» від 03 березня 2006 р. №185/2006. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185/2006. 

Перелік центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких 

належить питання нормування у будівництві (редакція станом на 03.04.2019): 

затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. №197. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2010-п. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення 

функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» 

від 23 червня 2021 р. №681. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-

2021-%D0%BF#Text. 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування 

органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 23 грудня 

2020 р. №1340. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2020-

%D0%BF#Text. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об'єктів» від 13 квітня 2011 р. №461. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-п. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

суб’єктів нормування у будівництві» від 28 квітня 2021 р. №438. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2021-%D0%BF#n13. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення 

містобудівного кадастру на державному рівні» від 7 липня 2021 р. №700. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2021-%D0%BF#Text. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

державного фінансування капітального будівництва» від 27 грудня 2001 р. 

№1764. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-п. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 

11 травня 2011 р. №560. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-п. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23 травня 2011 

р. №553. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-п. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна» від 7 

липня 2021 р. №690. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2021-

%D0%BF#Text. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» від 25 листопада 1999 р. 

№2137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-99-п. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного 

оточення і послуг для осіб з інвалідністю» від 26 травня 2021 року №537. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» від 

12 квітня 2017 р. №257. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-

%D0%BF#Text. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 

документації» від 1 вересня 2021 р. №926. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2021-%D0%BF#Text. 

Класифікація видів цільового призначення земель: Затв. Наказом 
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Державного комітету з земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. №458. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10. 

Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

[Електронний ресурс]: Затв. Наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 25 листопада 2016 р. №489. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16. 

 

ІІ. Підручники, навчальні посібники 

Адміністративне право Украін̈и. Повний курс: підручник / за ред. В. 

Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-

правових наук, 2020. 466 с. 

Брусенцова Я. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

містобудування / Я. Брусенцова. Х. : Фактор, 2016. 72 с. 

Ісаєнко Д., Беркута А., А. Григор, Медведчук О., Непомнящий О., 

Гонсалес В., «Сім кроків з децентралізації системи держархбудконтролю». 

Методичний посібник. URL : http://nadu.org.ua/files/docs/metodichka2.pdf 

 

ІІІ. Дисертації та автореферати дисертацій 

Стукаленко О.В. Адміністративно-правове забезпечення будівельної 

галузі: теоретично-правові засади: дис. докт. юр. наук : 12.00.07. Дніпро, 

2016. 512 с. 

Кривошеїн П.П. Адміністративно-правове регулювання будівництва в 

Україні : дис. канд. юр. наук : 12.00.07. Київ, 2017. 163 с. 

Кудрявцев П.П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні : дис. канд. юр. наук : 

12.00.07. Київ, 2017. 256 с. 

Кушнiр І.М. Будiвельна діялiьнiсть як об’ект податково-правового 

регулювання: проблеми законодавства, тeopii та практики : дис. …д-ра юр. 

Наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. URL: 

http://instzak.rada.gov.ua/uploads/documents/31751.pdf. 

Матвійчук А.В. Контрольні провадження у галузі будівництва : дис. 

канд. юрид. наук : 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х, 2010. 215 с. 

Миронець І.М. Адміністративно-правове регулювання будівельної 

діяльності в Україні : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. К., 2012. 235 с. 

Околович М.Є. Адміністративно-правове регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування : дис. …канд. юр. наук : 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право. Одеса, 2018. http://oduvs.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/Disertatsiya_Okolovich_M.E..pdf (дата звернення: 

01.08.2019). 

Резворович К.Р. Адміністративно-правове забезпечення реалізації 

державної політики у сфері будівництва : дис. …канд. юр. наук : 12.00.07 – 
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адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

Дніпропетровськ, 2016. URL: 

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1030/1/rezvorovich_dis.pdf (дата 

звернення: 01.08.2019). 

Резніченко В.О. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності у 

сфері містобудування. : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2015. 194 с. 

Романенко А.В. Адміністративно-правове регулювання житлової та 

громадської забудови : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2015. 215 с. 

Ромасько В.О. Державний контроль у сфері будівництва: 

адміністративно-правові засади : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 

2010. 196 с. 

Шевчук Е.Г. Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду. дис. ... канд. юрид. наук : 
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