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В результаті вивчення дисципліни у здобувачів формуються компетентності менеджмен-

ту у  сфері регулювання містобудівною діяльністю згідно законодавства та норм; аналізу та ро-

зробки концепцій та стратегічних перспектив у сфері регулювання містобудівної діяльності; 

управлінські технології взаємодії суб`єктів та об`єктів регулювання; дослідження інноваційного 

досвіду вітчизняного та міжнародного менеджменту у сфері регулювання містобудівної діяль-

ності; інструментів ефективного залучення громадськості до проектів архітектури та містобу-

дування; професійного розвитку учасників менеджменту у сфері архітектури та містобудуван-

ня; системи менеджменту якості державного контролю та нагляду у сфері архітектури та місто-

будування. 

 

Диференційовані результати навчання:  
 

вміти:  

- ідентифікувати містобудівні нормативні, законодавчі обмеження  містобудівної діяль-

ності на практиці; 

- визначати клас наслідків та категорії складності об’єктів будівництва; 
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- визначати етапи розробки проектної документації на будівництво, напрямки її експер-

тизи згідно категорії складності об’єкту, дозвільні процедури щодо проектування та бу-

дівництва; 

- критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки, що 

виникають в разі недотримання національних стандартів у сфері регулювання містобуді-

вної діяльності. 

розуміти:  

- термінологію містобудівної діяльності; 

- особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, юридич-

них та фізичних осіб, у т.ч. функції ДІАМ  (державна інспекція архітектури та містобу-

дування) при здійсненні містобудівної діяльності; 

- Закони України, які регламентують містобудівну діяльність; 

- особливості взаємозв’язків між суспільством і забудовою, між будівлями і середови-

щем, вплив економічних рішень на процеси розвитку міста; 

- функціональне узгодження будівель та відкритих просторів з потребами людини. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Назва тем 

Кількість годин 
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й

н
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1 2 3 4 5 6 

1 Загальні положення регулювання  

містобудівної діяльності 
4 4 

 13 

2 Управління у сфері містобудівної діяльності 4 4  12 

3 Планування територій  4 4  12 

4 Регулювання забудови територій 4 4  12 

 Розрахунково-графічна робота   9  

 Всього 16 16 58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання заліку з дисципліни 

«Регулювання містобудівної діяльності» складає 60 і 100 балів і може бути досягнутий наступ-

ними засобами оцінювання:  

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість  

балів 
Вид контролю 

Кількість  

у семестрі 

1 2 3 4 

Поточний контроль:, в т.ч.:  40 60 

      - виконання розрахунково-графічної роботи 1 20 20 

- усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях 

кожне  

заняття 

20 40 
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні пи-

тань на практичних заняттях 
1 

- участь у конференціях 1 

- підготовка та видання тез доповідей 1 

Підсумковий контроль - залік 1 20 40 

Всього  60 100 
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З дисципліни передбачено: 

- виконання розрахунково-графічної роботи. 

 

В розрахунково-графічній роботі (РГР) з «Регулювання містобудівної діяльності» здо-

бувач формує текстові та графічні матеріали, зброшуровані в єдиний документ. Структура РГР 

містить: вступну частину, теоретико - методичні основи з регулювання містобудівної діяльнос-

ті, практичні аспекти з питань регулювання містобудівної діяльності, висновки. Під час вико-

нання розрахунково-графічної роботи здобувач відображає вміння працювати з монографічни-

ми, довідково-енциклопедичними, статистичними, електронними джерелами з проблематики 

менеджменту у сфері регулювання містобудівної діяльності. РГР виконується із посиланням на 

фахові літературні джерела з обов`язковим їх наведенням у списку літературних джерел роботи. 

Унікальність індивідуальної роботи з «Регулювання містобудівної діяльності» потребує забез-

печення принципів академічної доброчесності. 

Методичні вказівки до виконання РГР наведено у [2].  

 

Підсумковий контроль знань - залік.  

Для отримання заліку здобувачу необхідно виконати індивідуальну (розрахунково-

графічну) роботу, пройти автоматизоване тестування, бажано прийняти участь в наукових кон-

ференціях, також враховується присутність та активність здобувача на лекційних та практичних 

заняттях. Приклад автоматизованого тесту: 

Редагувати питання типу - правильно/неправильно: 

«Єдина державна електронна система у сфері будівництва - це єдина інформаційно-

телекомунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, пере-

гляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розг-

ляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну 

взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого 

самоврядування, центрами надання адміністративних послуг, з метою отримання визначених 

цим Законом послуг у сфері будівництва». 

 

Інформаційне забезпечення 
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