Анотація навчальної дисципліни
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Освітньо-професійна програма «Архітектура»
Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
Мета курсу – є вивчення комплексу законодавчих та нормативноправових актів з питань містобудування, архітектури та будівництва,
усвідомлення важливості формування та функціонування повноцінної
законодавчої та нормативно-правової бази для архітектурного проектування, а
також практичного використання набутих знань при виконанні курсових
проектів.
Міжпредметні зв’язки. Курс «Нормативно-правове забезпечення
архітектурно-містобудівної діяльності» має безпосередній зв'язок із такими
дисциплінами як: «Архітектурне проектування», «Теоретичні та методичні
основи архітектури та містобудування», «Основи містобудування».
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність
спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.
Усвідомленнясоціально-економічнихі
культурних аспектівархітектурита містобудування. Здатність дотримуватися
вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, технічних
регламентів, інших нормативних документів у сферах містобудування та
архітектури при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації та
капітального ремонту будівель і споруд.Самостійно опрацьовувати законодавчі
і нормативно-правові акти архітектурної, будівельної, містобудівної діяльності.
Програмні результати навчання:
Знати основні засади та принципи архітектурно-містобудівної діяльності.
Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурномістобудівного проєктування. Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з
різних
джерел,
необхідну
для
прийняття
обґрунтованих
проєктнихархітектурно-містобудівних рішень. Знати нормативну базу
архітектурно-містобудівного проєктування. Виявляти, аналізувати та оцінювати
потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення
щодо архітектурно-містобудівних проєктів. Забезпечувати дотримання
санітарно-гігієнічних,
інженерно-технічних,
економічних,
безпекових
нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
очікувані результати навчання:
знати: структуру законодавчої та нормативно-правової бази у
будівництві та архітектурі; сучасні вимоги щодо етапів формування безпечного
міського середовища; вимоги до розроблення, погодження та затвердження

проектної документації; організаційні засади здійснення архітектурної,
містобудівної та будівельної діяльності.
уміти: застосовувати терміни, визначення, поняття, класифікаційні
ознаки об’єктів інтелектуальної власності; розуміти зміст патентної інформації
та документації; виявляти об’єкти промислової власності і визначати їх
відповідність критеріям патентоспроможності; користуватися нормативними
актами і документами, які діють у сфері охорони прав інтелектуальної
власності; укладати ліцензійні договори на використання об’єктів
інтелектуальної власності; самостійно поновлювати та доповнювати знання,
удосконалювати вміння, набувати навички професійної діяльності; тлумачити і
застосовувати основні джерела права інтелектуальної власності.
володіти: знаннями щодо основ законодавства у містобудуванні,
архітектурі та будівництві та вміннями використовувати ці знання при
розробленні дизайну архітектурного середовища на різних рівнях організації
життєдіяльності суспільства: регіональному плануванні, містобудуванні та
забудові багатофункціональних комплексів, а також окремих об'єктів
житлового, громадського та іншого призначення і їх елементів.
Зміст навчальної дисципліни:
Правова основа архітектурно-містобудівної діяльності; суб’єкти архітектурномістобудівної діяльності; правові основи розроблення, дотримання та реалізації
містобудівної документації; вимоги до розроблення, погодження та
затвердження проектної документації для будівництва; правові основи
реалізації проекту; правові основи прийняття об’єкта будівництва в
експлуатацію.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 72 годин аудиторних занять і 78 години – самостійна
та індивідуальна робота.
Форма семестрового контролю: залік.
Викладач – Самсін Р.І., канд.юрид.наук, доцент кафедри теоретичних та
приватноправових дисциплін

