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2. ПРН20. Виокремлювати і 

аналізувати юридично значущі 

факти і робити обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК08 

ЗК15 

СК07 

СК12 

СК13 

СК16 

3. ПРН21. Готувати проекти 
необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під час занять, 
тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 
заняття 

ІК 
ЗК08 

СК12 

СК13 

СК16 

ДСК03 

4. ПРН22. Надавати консультації щодо 

можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК08 

СК07 

СК14 

СК16 

ДСК03 

5. ДПРН01. Знати механізм 

нормативної санкційності відносно 
правопорушень будівельного 

законодавства та нормативів 

містопланування. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 
контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

СК12 
СК14 

СК16 

ДСК03 

6. ДПРН02. Знати правові механізми 

реалізації владних рішень органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері 

містопланування та містобудування. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК15 

СК07 

СК14 

СК16 

ДСК01 

ДСК03 

7. ДПРН03. Знати основи контрольно-

наглядової діяльності компетентних 
органів у сфері будівництва. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 
контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 
ЗК08 

ЗК15 

СК07 

ДСК01 

ДСК03 

8. ДПРН05. Вміти забезпечувати 

претензійно-позовну діяльність 

будівельних і девелоперських 

суб'єктів господарювання. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

СК07 

СК12 

СК13 

СК14 

СК16 
ДСК01 

ДСК03 

9. ДПРН06. Знати систему правового 

супроводу отримання дозвільної 

документації та правового 

супроводу стадій спорудження і 

здачі у експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

СК07 

СК14 

ДСК03 

 

14) Структура курсу 

Лекції, год. Практичні заняття, Контрольна робота СРС Форма 
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год. підсумкового 

контролю 

30 (заочна 8) 30 (заочна 14) 1 60 (заочна 68) Залік 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ЕСТS 3 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 60(2,0) 

заочна 22(0,73) 

 

15) Зміст курсу 

Тематика лекцій та практичних занять: 

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.  

Тема 2. Система законів та підзаконних актів про нагляд і контроль у сфері будівництва.  

Змістовий модуль 2. Особливості правового регулювання здійснення нагляду і контролю у сфері 

будівництва 

Тема 3. Об'єкти контрольно-наглядової діяльності у сфері будівництва. 

Тема 4. Основні форми та методи контрольно-наглядової діяльності у сфері будівництва.  

Тема 5. Роль правоохоронних органів в контрольно-наглядовій діяльності у сфері будівництва.  

Тема 6. Юридична відповідальність у сфері нагляду і контролю у будівництві. 

 

Індивідуальне завдання. Тематика 

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 засади забезпечення щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до 

використання за призначенням. 

10. Правові основи визначення рівня можливих матеріальних збитків і (або) соціальних втрат визначаються 

класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд. 
11. Реформування системи архітектурно-будівельного контролю.  

12. Правові наслідки недотримання нормування в будівництві. 

13. Законодавство щодо підстав обстеженнях технічного стану будівель і споруд як самостійного виді робіт. 

14. Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері будівництва. 

15. Нормативно-правові основи регулювання процедур здійснення діагностики технічного стану будівель 

(споруд).  

16. Правова відповідальність за порушення встановлених термінів експлуатації. 

17. Правове регулювання здійснення авторського нагляду і контролю в будівництві. 

18. Органи місцевого самоврядування у здійсненні нагляду і контролю в будівництві: законодавче 

забезпечення, повноваження та функції. 

19. Повноваження та компетенція правоохоронних органів у процесі здійснення контрольно-наглядової 
діяльності у сфері будівництва. 

20. Види і форми відповідальності за порушення, які виявлені у наслідок здійснення контрольно-наглядової 

діяльності у сфері будівництва. 

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково.  

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Зокрема, студенти можуть зробити його у 

вигляді реферату. Реферат повинен мати обсяг від 18 до 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 також 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. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена у цьому виданні, а в 
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електронному вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Також 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 виступу (доповіді) 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 

навчального семестру. Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до 

закінчення навчального семестру. Викладач має право вимагати від студента доопрацювання індивідуального 
завдання, якщо воно не відповідає встановленим вимогам. 

 

Питання 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. 

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. 

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 
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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. 

 

 

16) Основна література 

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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог 

цивільного захисту під час планування та забудови територій» від 29 липня 2022 року № 2486-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2486-20#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: 
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Верховної Ради. 2021. №14. Ст. 119. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-20#Text. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр. 
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діяльності :Закон від 12.05.2022р. № 2254-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2254-20#Text. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2021-%D0%BF#Text. 
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звернення: 01.06.2022). 
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Кривошеїн П.П. Удосконалення адміністративно-правового регулювання будівництва в Україні. Науковий 
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V. Інформаційні ресурси 
http://library.knuba.edu.ua/. Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури. 

http://www.gitn.org.ua/ «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» 

http://online.budstandart.com/ua Будстандарт. Сервіс для роботи з нормативними документами будівельної галузі. 

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 

http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній сайт КНУБА. 

https://www.minregion.gov.ua/. Міністерство розвитку громад та територій України. 

https://diam.gov.ua/. Державна інспекція архітектури та містобудування. 

 

 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Поточне оцінювання Індивідуальне 

завдання 

Сума балів 

Модуль 1 

ЗМ1 ЗМ2 

30 40 30 100 

 
21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у понеделок о 15:20 в ауд. 425 
Центрального корпусу КНУБА. Якщо заняття з дисципліни проводиться інший викладач, графік 

консультаційних занять доводиться ним до студентів (в т.ч. на Освітньому сайті КНУБА) на початку вивчення 

дисципліни. 

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова залікова 

сесія. 

3. Студент, який має менше 8 балів по двох модулях, не допускається до складання заліку. В цьому разі він 

повинен виконати додаткове завдання по змісту відповідних модулів в період між основною та додатковою 

заліковими сесіями. 

4. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до заліку. В цьому разі він 

повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою екзаменаційними 

сесіями. 
5. Студент має право на оскарження результатів контроля (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. 
22) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування та іспитів, 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 додаткова екзаменаційна сесія або 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 збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3847 

 


