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СК04 

СК06 

СК07 

СК08 

СК10 

СК11 

СК12 

СК13 

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги 
певних правових аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

Обговорення під час занять, 
тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 
заняття 

ІК 
ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК07 

ЗК11 

СК02 

СК03 

СК04 

СК06 

СК07 

СК08 

СК10 
СК13 

ПРН7. Складати та узгоджувати план 

власного прикладного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК03 

ЗК04 

ЗК07 

СК02 

СК16 

ПРН8. Самостійно визначати ті 

обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК03 

ЗК04 

СК04 
СК06 

СК07 

СК08 

СК10 

СК11 

СК12 

СК13 

ПРН9. Доносити до респондента 

матеріал з певної правової проблематики 

доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК03 

СК04 

СК06 
СК07 

СК08 

СК10 

СК11 

СК12 

СК13 

ПРН12. Знати та розуміти особливості 

реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК03 

ЗК04 

ЗК07 

СК04 
СК06 
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СК07 

СК08 

СК10 

СК12 

ПРН13. Вільно використовувати для 

правничої діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК11 
СК04 

СК06 

СК07 

СК08 

СК10 

СК12 

ПРН15. Застосовувати в професійній 

діяльності основні сучасні правові 

доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової 

системи. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК01 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК04 

ЗК07 

СК04 
СК06 

СК07 

СК08 

СК10 

СК16 

ПРН18. Пояснювати природу та зміст 

основних правових явищ і процесів. 

Обговорення під час занять, 

тематичне дослідження, 

контрольна робота, есе 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

СК02 

СК04 

СК06 
СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

ПРН19. 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 

ЗК03 

ЗК07 

ЗК11 

СК02 

СК03 

СК04 

СК06 
СК07 

СК08 

СК10 

СК13 

СК16 

ПРН20. 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 

ЗК01 

ЗК03 

ЗК04 

ЗК07 

ЗК11 

СК04 
СК06 
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СК07 

СК08 

СК10 
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14) Структура курсу 

Форма 

навчання 

Лекції, год. Практичні 

заняття, год. 

Контрольна 

робота 

СРС Форма 

підсумкового 
контролю 

Денна 38 38 1 74 Іспит 

Заочна 10 28 1 112 Іспит 

Сума годин: 150 

Загальна кількість кредитів ЕСТS 5 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 76 (2,53) 

заочна 38(1,27) 

 

15) Зміст курсу 

Лекції 

МОДУЛЬ 1. ІНСТИТУЦІЙНА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МІСТА 

Лекція 1. Інституційна основа становлення, функціонування та розвитку міського середовища 

Лекція 2. Будівельне право у фокусі концепції права на місто при реалізації містобудівної діяльності та його 

нормативно-правове забезпечення  

Лекція 3. Поняття та характеристика форм реалізації права на місто 

Модуль 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА НА МІСТО 
Лекція 4.  Проблемні питання правового статусу суб'єктів, що беруть участь у процесі створення середовища, та 
суб'єктів привласнення 

Лекція 5. Правовий режим об'єктів привласнення 

Лекція 6. Правовий режим інформаційного середовища у міському просторі 

Модуль 3. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МІСТО 

Лекція 7. Актуальні питання регулятивних та охоронних відносин, спрямованих на реалізацію права на 

привласнення 

Лекція 8. Питання правового регулювання інвестиційної діяльності в будівельної та містобудівної діяльності 

Лекція 9. Акти реалізаціії права на привласнення 

Лекція 10. Форми розгляду конфліктних ситуацій при реалізації права на місто за участью публічних інституцій 

 

Практичні заняття 

МОДУЛЬ 1. ІНСТИТУЦІЙНА ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА МІСТА 
Практичне заняття 1. Інституціонально-правові засади міста 

Практичне заняття 2. Будівельне право у фокусі концепції права на місто та нормативно-правові засади 

функціонування міста 

Практичне заняття 3. Політико-правові форми реалізації права на місто 

Модуль 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ'ЄКТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА НА МІСТО 
Практичне заняття 4. Правовий статус суб’ектів прав в будівництві  та правовий режим об'єктів привласнення 

Практичне заняття 5. Правовий режим об'єктів привласнення 

Практичне заняття 6. Роль та значення інформації в міському просторі.  

Модуль 3. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МІСТО 

Практичне заняття 7. Актуальні питання регулятивних та охоронних відносин, спрямованих на реалізацію 
права на привласнення 

Практичне заняття 8. Питання правового регулювання інвестиційної діяльності на об’екти привласнення 

Практичне заняття 9. Акти реалізаціії права на привласнення 

Практичне заняття 10. Розгляд конфліктних ситуацій при реалізації права на місто за участью публічних 

інституцій  

 

Індивідуальне завдання. Тематика 
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1. Актуальні питання становлення та функціонування інституційної системи міста. 

2. Місто у правовому вимірі. 

3. Форми інституціоналізації міського середовища. 

4. Дяільність Європейської асамблеі місцевих та регіональних виборних представників Ради Європи на 

шляху до реалізації права на місто. 

5. Актуальні питання співвідношення правових та технічних норм в урабіністиці. 

6. Дискусійні питання будівельного та містобудівного права. 

7. Правовий вимір містобудівної діяльності. 
8. Право на місто як розновид прав людини. 

9. Компетенція та особливості функціонування державних національних та локальних інституцій 

України, що забезпечують реалізацію права на місто. 

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

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

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

13. Проблеми застосування норм FIDIC в Україні 

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

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

16. Актуальні питання захисту прав учасників пайового будівництва 

17. Моделі інвестування у будівництво 

18. Умови та шляхи реалізації публічної політики, що спрямована на сталий розвиток міста 
19. Актуальні питання відповідальності підрядника у договорах будівельного підряду 

20. Питання квартирних прав. 

21. Питання успадкування часток у будівництві. 

22.  Питання цифровізації послуг в сфері будівництва. 

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

 

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 

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. 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. Концепції 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. 
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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. Копетенція Європейської асамблеі місцевих та регіональних виборних представників Ради Європи. 

25. Компетенція та діяльність профільних комітетів Верховної Ради України з питань місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;  

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 при реалізації права на привласнення.   

35. Інститут територіальних громад при реалізації 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 

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

архітекторів) як професіоналів. 

66. Правовий статус консультантів. 
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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.  
75. Квартирні права. 

76. Проблемні питання правового режиму житлових приміщень у багатоквартирних будинках. 

77. Проблемні питання правового режиму нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках. 

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

79.  Правовий режим інформаційного середовища у міському просторі 

80.  Роль та значення інформації в міському просторі 

81.  Право на інформування у міському просторі 

82.  Правові аспекти інтернету речей у міському просторі 

83. Цифрові інструменти в сфері нерухомості  

84.  Види цифрових послуг, які можна надавати онлайн.  

85.  Перевірка нерухомості за допомогою онлайн інструментів.  

86.  Електронний документообіг в сфері нерухомості.  
87. Правові аспекти захисту персональних та індустріальних даних у міському просторі. 

88. Речові права як субстанційне ядро права на привласнення 

89. Сучасні концепції речових прав та міський простір. 

90. Обмеження абсолютної дії речових прав у міському середовищі 

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

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

сервітути, емфітевзис. 

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

94. Актуальні питання сусідських прав. 

95. Актуальні питання захисту речових прав у міському просторі 

96. Актуальні питання регулятивних та охоронних відносин, спрямованих на реалізацію права на 
привласнення 

97. Особливості договірних відносин під час встановлення речових прав на земельну ділянку. 

98. Особливості договірних відносин при встановленні прав очікування на об'єкти нерухомості (права 

очікування та договори на участь у пайовому будівництві). 

99. Особливості договору генерального підряду. 

100. Моделі співробітництва при організації підрядних робіт у будівництві. 

101. Особливості договорів на проектування у будівництві. 

102. Договірна та деліктна відповідальність у будівництві. 

103. Питання спадкування прав привласнення та прав очікування. 

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

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

106. Поняття інвестицій в сфері створення об’ектів прав привласнення..  
107. Суб’екти інвестиційної діяльності.  

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

109. Організаційно-правові механізми фінансування капітального будівництва.  

110. Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проєктів будівництва.  

111. Порядок реалізації інвестиційних проєктів будівництва.  

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

113. Участь держави в інвестиційній діяльності. 

114. Судова практика щодо інвестування. 

115. Судові спори з органами державної влади та органами місцевого самоврядування стосовно прав на 

об’єкти нерухомого майна. 

116. Практика звернення до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України.  
117. Практика притягнення до відповідальності у сфері незаконного заволодіння нерухомим майном.  
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18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Іспит Сума 

М1 М1 М3 

20 20 20 15 25 100 

 

19) 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 сесія. 

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

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

сесіями. 

4. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до іспиту. 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. 
20) 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. 
21) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3441 

 


