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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРАВА У 

БУДІВЕЛЬНОМУ ВНЗ 

 

Інтенсивний розвиток суспільних комунікацій зумовлює потребу у 

фахівцях новітнього ґатунку з різних спеціальностей. Зокрема, умови ХХІ 

століття, на наш погляд, потребують професіоналізації фахівця, яка охоплює 

знання міждисциплінарного характеру, де базова фахова підготовка 

доповнюється інструментарієм, що забезпечує більш ефективне застосування 

знань і навичок. Подібне бачення підготовки фахівців може бути реалізоване на 

прикладі підготовки юристів, професійні знання і навички яких спрямовані на 

реалізацію у сфері суспільних відносин, які виникають під час будівельної 

діяльності. 

Водночас будівельна сфера суспільних відносин відображена 

регулюванням законодавчими актами, котрі виражають технічну регламентацію 

будівництва і експлуатації споруд та інших об’єктів і вимагають знань не лише 

у сфері правозастосовної практики. Саме тому сучасний юрист, який застосовує 

свої знання і навички у будівництві, потребує набуття системних і практичних 

знань законодавства у даних суспільних відносинах. Це пов’язане також із 

забезпеченням законності у сфері будівництва, що здійснюється 

представниками органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, а також службовцями правоохоронних органів.  

Основна соціальна зумовленість у міждисциплінарній підготовці юристів-

фахівців у сфері будівельної діяльності полягає у тому, що набуття спеціальних 



практичних знань юристами відбувається у виробничому процесі шляхом 

достатньо тривалого осягнення специфіки застосування правових норм у 

будівництві, що призводить до порушень законодавства і неефективної 

правозастосовної практики у цілому. Статистика порушення кримінальних 

справ у будівельній сфері свідчить про недосконалість професійно-правового 

супроводу будівництва, що породжує правовий нігілізм і призводить до 

значних матеріальних втрат та створює небезпеку у використанні об’єктів 

будівництва, техногенне навантаження на довкілля та інші негативні наслідки. 

Саме тому юрист у сфері будівельної діяльності потребує спеціалізованої 

підготовки у процесі набуття знань і навичок ще під час навчання у ВНЗ. 

Особливості підготовки юристів у сфері будівельної діяльності пов’язані 

із юридичним виявленням регулювання суспільних відносин. У цьому 

контексті погоджуємось із О. О. Квасніцькою, яка зазначає, що відносини, які 

виникають у сфері будівельної діяльності, мають приватноправовий та 

публічно-правовий характер. Незважаючи на приватний характер, відносини в 

процесі організації та здійснення будівельної діяльності залишаються 

елементом господарського (публічного) правопорядку, що відрізняє їх від 

особистих відносин у приватному праві. Такий стан, на її погляд, обумовлений 

тим, що окрім приватного інтересу під час здійснення будівельної діяльності, 

зокрема отримання прибутку, модель приватних господарських правовідносин 

у сфері будівництва пронизана межами дозволених та заборонених дій, 

особливим порядком набуття прав та обов’язків, специфікою видів 

господарської відповідальності [1, c. 248]. Саме останнє, на наш погляд, 

доповнює приватноправову та публічно-правову сфери також процесуально-

правовою складовою регулювання, де особливості господарсько-правового 

процесу становлять об’єктивний блок нормативно-правового регулювання. 

Підготовка юристів, які будуть реалізовувати набуті знання і навички у 

будівництві, спирається на базову юридичну освіту, котра набувається шляхом 

осягнення загальноюридичних дисциплін під час навчання за програмою 

бакалавра. У той же час, вузька спеціалізація знань здійснюється у рамках 

магістерської програми підготовки. Зокрема, викладання юридичних дисциплін 



студентам може здійснюватись у зазначених трьох напрямах: публічно-правове, 

приватноправове і процесуально-правове регулювання будівельної діяльності. 

Зміст цих напрямів зосереджує у собі особливості законодавчої 

регламентації та правозастосовної практики. За цією логікою має будуватися 

методичне забезпечення підготовчого процесу майбутніх магістрів права в 

будівництві: законодавча регламентація публічно-правового, 

приватноправового і процесуально-правового регулювання будівельної 

діяльності має бути відображена у лекційному курсі, а правозастосовна 

практика може бути розглянута студентами у рамках практичних занять. 

Публічно-правова сфера будівельної діяльності у програмі підготовки 

юристів у будівельному ВНЗ висвітлюється у тематичних блоках, де потрібно 

розкрити такі особливості юридичних знань, як державне управління 

будівельною сферою, законодавча регламентація будівництва: ліцензування, 

державні будівельні норми і стандарти, регулювання проектування і здійснення 

будівництва споруд та інші аспекти державного регулювання архітектурно-

будівельної діяльності. Зміст підготовки студентів у цьому напрямі 

зосереджується на осягненні знань у сфері державного впливу на будівельну 

сферу: від умов проектування будівництва до стадії прийняття у експлуатацію, 

а також особливостей державних вимог до процесу ремонту і реконструкції 

збудованих споруд. Також окремий тематичний напрям у цьому блоці має бути 

представлений особливостями відведення земельних ділянок під будівництво 

споруд та екологічними аспектами будівництва: законодавчий порядок 

дотримання екологічної безпеки у будівельній діяльності. 

Приватноправовий напрям підготовки студентів-юристів у будівельному 

ВНЗ охоплює набуття знань і навичок у напрямі господарсько-правових 

відносин, які представлені комерційною складовою. Це у першу чергу – 

договірні відносини між суб’єктами: договори генерального підряду та 

субпідряду, договори між інвесторами і забудовниками, відносини у сфері 

кредитування будівництва тощо. 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.  

Водночас важливим напрямом підготовки юристів у будівельному ВНЗ 

вважаємо процесуально-правові особливості регулювання будівельної 

діяльності. Даний напрям представлений вивченням процесуальних норм, які, 

за висловлюванням О. В. Савицького [2, c. 97], встановлюють порядок 

використання відповідних організаційних заходів та правових форм і методів з 

метою упорядкування та спрямування у потрібне річище суспільних відносин, 

що виникають і протікають (відбуваються) у галузі архітектурно-будівельної 

діяльності. Матеріали, які вивчатимуть студенти у даній сфері, зосереджують у 

собі 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. 

Отже, на наше переконання, представлені особливості підготовки 

фахівців з права у будівельному ВНЗ відображають необхідний комплекс знань, 

котрий сформує кваліфікаційний рівень підготовки юристів, що дозволить 

ефективно забезпечувати правовий супровід дотримання законності у 

будівельній сфері. Подібний підхід відображає важливий напрям галузевої 

спеціалізації студентів-юристів, котра дозволить виокремити конкретних 

галузевих фахівців, зменшити конкуренцію на ринку зайнятості у сфері юристів 

та забезпечити належний рівень фаховості у такій важливій галузі 

господарства, як будівельна діяльність. 
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