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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з 

основними нормативно-правовими актами галузевого права, що регулюють 

будівництво та здобувають навички використання цих законів в інженерній 

практиці. Розглядаються розділи земельного та природоохоронного 

законодавства. Здобуваються навички використання цих законів. 

Наприклад – правила використання видів земель під об’єкти 

будівництва різних категорій. 
 

  



Програмні результати навчання: 

ПРН1. Реалізовувати проекти в правовому полі з врахуванням авторського 

права та економіко-правових відносин; аналізувати ефективність 

використання об’єктів інтелектуальної власності на підприємствах. 

ПРН12. Пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології 

відповідно до професійного спрямування. 

А саме: 

знати: 

• фундаментальні правила та основні принципи охорони 

навколишнього середовища; 

• нормативні акти, що регулюють суспільні відносини, які 

виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя, визначають відповідні права і обов’язки 

державних органів, підприємств, установ, організацій та 

громадян; 

• основні правові та організаційні засади здійснення екологічного 

аудиту; 

• правові та організаційні основи містобудівної діяльності 

спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; 

• правові засади щодо земельного законодавства у сфері 

будівництва. 
 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Назва тем лекції практи 

чні 

самос 

тійна 

1 Природоохоронне законодавство 
2 4 20 

2 Екологічний аудит 2 4 20 

3 Правові засади використання земельних 

ділянок під об’єкти забудови 

2 4 21 

4 Правові засади ділянок рекреаційного 

призначення 

2 4 20 

 Разом 8 16 95 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний і максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною складає 60 і 100 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 



 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 30 40 

  Поточний контроль  30   40 

Пошукова (науково-дослідницька) робота   20 

Разом  60   100 

Контрольна робота виконується у вигляді реферативної записки на 

тему, що може бути вибрана здобувачем самостійно та правового 

вирішення конфліктної ситуації за цією темою. 
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