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Сучасні умови потребують 
професіоналізації фахівця, 

яка охоплює знання 
міждисциплінарного 
характеру, де базова 

фахова підготовка 
доповнюється 

інструментарієм, що 
забезпечує більш 

ефективне застосування 
знань і навичок. 



Будівельна сфера суспільних відносин 
відображена регулюванням законодавчими 

актами, які виражають технічну 
регламентацію будівництва та експлуатації 

споруд та інших об’єктів і вимагають знань не 
лише у сфері правозастосовної практики. 



Набуття спеціальних практичних знань 
юристами відбувається у виробничому процесі 

шляхом тривалого осягнення специфіки 
застосування правових норм у будівництві, що 

призводить до неефективної 
правозастосовної практики. 



Крім приватного інтересу, 
зокрема отримання прибутку, 

модель приватних господарських 
правовідносин у будівництві 

пронизана межами дозволених 
та заборонених дій, особливим 

порядком набуття прав та 
обов’язків, специфікою 

господарської 
відповідальності  (О.Квасніцька). 

Саме останнє доповнює приватноправову та 
публічно-правову сфери також процесуально-правовою 
складовою регулювання, де особливості господарсько-

правового процесу становлять об’єктивний блок 
нормативно-правового регулювання. 



Викладання юридичних 
дисциплін студентам 
може здійснюватись у 

трьох напрямах: 
публічно-правове, 

приватноправове і 
процесуально-правове 

регулювання 
будівельної діяльності. 



Зміст підготовки студентів щодо публічно-правової 
сфери будівельної діяльності зосереджується на 

осягненні знань у сфері державного впливу на 
будівельну сферу – від умов проектування до стадії 
прийняття у експлуатацію, а також особливостей 
державних вимог до ремонту і реконструкції споруд. 

Окремий тематичний напрям має бути 
представлений особливостями відведення земельних  

ділянок під будівництво 
та екологічними 

аспектами будівництва. 



Приватноправове регулювання будівельної 
діяльності повинно вивчатися студентами у 

контексті осягнення особливостей зобов’язань 
сторін у будівельних договорах, а також 

особливостей корпоративних взаємовідносин,  
розподілу 

прибутку та 
інших аспектів 
господарсько-

правового 
регулювання 
даної сфери.  



Процесуальні норми, 
які вивчатимуть 

студенти, 
зосереджують знання 

про правове 
регулювання 

контрольно-наглядової функції спеціалізованих 
державних служб у будівництві, особливості 

судових спорів у будівельних відносинах та 
особливості законодавчого порядку проведення 

експертиз у будівництві. 



Ефекти галузевої спеціалізації студентів-
юристів: 

Ефективне забезпечення правового 
супроводу дотримання законності у 

будівельній сфері 

Зменшення конкуренції на ринку 
зайнятості у сфері юристів 

Забезпечення належного рівня 
фаховості у такій важливій галузі як 

будівельна діяльність 



Дякуємо за увагу! 
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