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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з головних ознак правової держави та 

демократичного суспільства є надання органами публічної влади якісних 

адміністративних послуг. Процеси демократизації громадянського суспільства, 

політичний розвиток держави, соціально-економічні трансформації в Україні 

зумовлюють перевагу сервісної держави, служіння влади інтересам людини 

(надання послуг) та суспільству загалом. У контексті широкомасштабної 

адміністративної реформи, що триває в Україні, пріоритетного значення 

набувають питання вдосконалення діяльності органів публічного 

адміністрування, зокрема, під час надання адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам. На сучасному етапі стратегічних і євроінтеграційних 

перетворень у державі одним із найбільш актуальних питань залишається 

кардинальне реформування управлінської діяльності органів публічного 

адміністрування з метою її оптимізації, модернізації, підвищення ефективності, 

а також виправлення деформацій і відхилень у ній, у тому числі вдосконалення 

правової бази, формування фінансово-економічної основи органів публічного 

адміністрування, що, безумовно, сприятиме наданню повноцінних 

адміністративних послуг. 

У 2020 р. Кабінетом Міністрів України розпочато реформу однієї з 

важливих галузей суспільних відносин – сфери державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, у зв’язку із чим прийнято низку 

нормативно-правових актів (зокрема, постанови Кабінету Міністрів України 

«Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду» від 13 березня 2020 р. № 219 та «Про ліквідацію Державної 

архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 13 березня 2020 р. № 218). Зазначена реформа 

охоплюватиме й сферу надання адміністративних послуг. 

Окрім того, нові виклики, зумовлені динамічним розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій і перетвореннями інформаційного суспільства, 

напрями впровадження електронного урядування та процеси діджиталізації 

створюють нагальну необхідність створення організаційних і правових умов 

для надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в 

електронній формі, а також запровадження повноцінного функціонування такої 

новітньої сфери суспільних відносин, як безконтактні адміністративні послуги. 

Фундаментальною основою дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі адміністративного права. Зокрема, порушену 

проблему досліджували В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, К.К. Афанасьєв, 

Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, О.М. Буханевич, М.Ю. Віхляєв, С.Л. Дембіцька, 

Е.Ф. Демський, О.Ю. Дрозд, В.М. Єрмоленко, Ю.М. Жук, В.В. Зуй, 

Ю.М. Ільницька, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, В.В. Коваленко, 

М.О. Колесников, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

О.Ю. Костін, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, О.В. Левченко, Є.О. Легеза, 

А.В. Ліпенцев, М.М. Лученко, О.Б. Ляшко, Р.С. Мельник, К.В. Ніколаєнко, 

В.В. Петьовка, Г.М. Писаренко, Б.М. Семенко, В.І. Сіверін, В.В. Солончак, 
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О.О. Сосновик, С.Г. Стеценко, О.В. Стукаленко, В.П. Тимощук, 

Л.М. Тимченко, К.А. Фуглевич та інші науковці. 

Загальнотеоретичним аспектам безконтактних адміністративних послуг не 

приділялася значна увага в наукових роботах, здебільшого їх розглядали в 

аспекті діяльності конкретного органу публічної адміністрації (наприклад, 

О.Ю. Дрозд, О.В. Левченко в монографії «Безконтактні адміністративні 

послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: 

питання теорії та практики» (2016 р.)). Безконтактні адміністративні послуги 

фрагментарно були проаналізовані в межах комплексних наукових робіт, 

присвячених адміністративним послугам, зокрема: «Адміністративні послуги в 

Україні: організаційно-правові аспекти» Г.М. Писаренко (2006 р.), «Теорія 

публічних послуг: адміністративно-правова складова» Є.О. Легези (2016 р.), 

«Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання» 

К.А. Фуглевич (2015 р.), «Адміністративні послуги в Україні: теорія та 

практика реалізації» О.М. Буханевича (2015 р.), «Надання адміністративних 

послуг в Україні: теорія і практика» В.В. Петьовки (2014 р.) тощо. Окремі 

аспекти теми, що досліджується, були предметом розгляду в наукових роботах, 

присвячених питанням будівельного права, державного архітектурно-

будівельного контролю й нагляду, правовим аспектам містобудування, 

наприклад: «Адміністративні послуги у сфері містобудування» О.Б. Ляшка 

(2015 р.), «Адміністративно-правові засади державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду» Н.Б. Чекомасової (2019 р.), 

«Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні» 

І.М. Миронець (2012 р.), «Адміністративно-правове забезпечення будівельної 

галузі» О.В. Стукаленко (2016 р.) тощо. 

Водночас з огляду на значущість внесків вищезгаданих учених немає 

підстав стверджувати, що стан наукового опрацювання особливостей надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду є завершеним, оскільки це питання у 

вітчизняних наукових джерелах системно і всебічно не досліджувалося з 

урахуванням новітніх тенденцій розвитку правових позицій із виробленням 

комплексних пропозицій щодо узгодження положень вітчизняного 

законодавства в зазначеній сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою 

Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. № 179, 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 рр., затвердженої постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р. Робота 

відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні  

на 2016–2020 рр., затвердженим постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р. 
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Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є системне опрацювання 

теоретичних і прикладних аспектів надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було вирішити 

такі основні задачі: 

 визначити поняття, ознаки та види адміністративних послуг як підставу 

для формування загального уявлення про безконтактні адміністративні послуги 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду; 

 з’ясувати сутність і нормативне забезпечення державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду як сфери надання безконтактних 

адміністративних послуг; 

 встановити специфіку безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, визначити їх 

види; 

 проаналізувати надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду як адміністративну 

процедуру; 

 розкрити систему суб’єктів надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду та 

визначити особливість їхнього правового статусу; 

 охарактеризувати алгоритм одержання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

 виявити проблемні аспекти надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

запропонувати шляхи їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

надання та одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду. 

Предметом дослідження є безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

комплекс методів наукового пізнання. Зазначений комплекс охоплює 

загальнонаукові (діалектичний) та спеціальні (структурно-функціональний і 

системний, нормативно-догматичний, метод державно-правового моделювання 

та прогнозування тощо) методи, використання яких у взаємозв’язку дало змогу 

досягти мети дослідження, забезпечити повноту і всебічність опрацювання 

предмета дослідження, а також обґрунтованість отриманих результатів. 

Серед загальнонаукових методів, що використовувалися, основним є 

діалектичний метод наукового пізнання, який дав змогу комплексно 

проаналізувати інститут адміністративних послуг як основу для формування 

загального уявлення про безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (підрозділ 1.1); 

дослідити державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд як сферу 

надання безконтактних адміністративних послуг (підрозділ 1.2); розглянути 
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надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду як адміністративну процедуру 

(підрозділ 2.1). Метод групування застосований під час розподілу 

адміністративних послуг на види за різними критеріями (підрозділ 1.1), а також 

для класифікації безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду (підрозділ 1.3). Структурно-

функціональний та системний методи наукового пізнання дали змогу 

осмислити інструментарій нормативно-правового регулювання системи 

суб’єктів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду (підрозділ 2.2) та алгоритму 

одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду (підрозділ 2.3). Нормативно-

догматичний метод становив підґрунтя для аналізу проблемних аспектів 

надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду (розділ 3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 

акти України, у тому числі кодифіковані, постанови Верховної Ради України, 

акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на сайті 

Міністерства цифрової трансформації України, а також правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали органів публічної влади тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

цілісним комплексним дослідженням, присвяченим теоретичним і прикладним 

аспектам надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду з урахуванням сучасних 

доктринальних позицій і чинного адміністративного законодавства. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення та 

висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 визначено поняття «безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду»; 

 сформульовано низку специфічних особливостей безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду, зокрема: 1) це різновид адміністративних послуг; 

2) надаються у спеціально визначеній сфері (у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю); 3) надаються спеціальним суб’єктом (центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду); 4) мають 

спеціальну форму звернення суб’єкта (в електронному вигляді); 

 обґрунтовано ідею характеристики державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду саме як специфічної сфери надання 

безконтактних адміністративних послуг; 
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удосконалено: 

 теоретичне узагальнення щодо формулювання поняття «адміністративна 

послуга» як функції публічного адміністрування сервісного спрямування, що 

полягає у створенні державою належних умов для реалізації фізичними та 

юридичними особами своїх суб’єктивних прав; 

 наукові положення про алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду, який відображено як окрему сукупність визначених дій; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення про систему суб’єктів, уповноважених надавати 

безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду; 

 теоретичні положення щодо аналізу проблемних аспектів надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю й нагляду та пропозиції щодо можливих шляхів їх 

усунення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень проблем надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 

 правотворчості – для узгодження нормативно-правових актів, що 

містять положення про процедуру надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду, із 

чинним законодавством, а також для розроблення нових нормативно-правових 

актів із цього питання; 

 правозастосовній діяльності – під час виконання уповноваженими 

особами публічного адміністрування повноважень, пов’язаних із наданням 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду; 

 навчальному процесі – у викладанні здобувачам вищої освіти дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративна процедура», «Адміністративна 

реформа в Україні», а також для підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідного навчального курсу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях: «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса, 

2019 р.); «Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2019 р.); «Особливості розвитку публічного та приватного права 

в Україні» (м. Харків, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 наукових 

статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 
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юридичних дисциплін, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 

у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 202 найменування. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правовий аналіз безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду» складається з трьох підрозділів, у яких розкрито поняття, ознаки та 

види адміністративних послуг, проаналізовано державний архітектурно-

будівельний контроль і нагляд як сферу надання безконтактних 

адміністративних послуг, з’ясовано специфіку безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та види адміністративних послуг» 

встановлено, що система надання органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування послуг приватним особам сформувалася у ХХІ ст. та 

пов’язується з трансформацією адміністративного права в напрямі ідеї 

людиноцентризму й «сервісної» спрямованості функцій держави. 

На підставі узагальненого аналізу доктринальних, енциклопедичних і 

нормативних джерел встановлено етимологію категорії «адміністративна 

послуга». Зокрема, з огляду на позиції вчених-адміністративістів 

(Г.М. Писаренко, В.П. Тимощука, І.Б. Коліушка К.К. Афанасьєва, 

К.А. Фуглевич, Л.М. Тимченко, І.Л. Бородіна, Р.А. Калюжного та інших) та 

положення нормативно-правових актів (як раніше діючих, так і чинних) 

проаналізовано сутність і зміст поняття «адміністративна послуга». Усе це 

вплинуло на формулювання авторського визначення адміністративної послуги 

як основи для формування загального уявлення про безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Виокремлено специфічний перелік ознак, притаманних адміністративним 

послугам, та розкрито їх сутність і зміст. Проаналізовано питання, пов’язані з 

поділом адміністративних послуг на види з використанням різних критеріїв. 

У підрозділі 1.2 «Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд 

як сфера надання безконтактних адміністративних послуг: сутність і 

нормативне забезпечення» проаналізовано наявні галузеві наукові джерела, 

навчальну літературу з адміністративного права, положення чинного 
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законодавства задля розкриття сутності державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду саме як сфери надання безконтактних адміністративних 

послуг. Розкрито зміст усіх складових елементів назви зазначеної сфери (адже 

назва фактично складається із чотирьох частин, а саме: «державний», 

«архітектурно-будівельний», «контроль» і «нагляд»). 

Звернено увагу на проблему висвітлення поняття «будівельне право» та 

визначення його місця в системі національного права. У підрозділі 

проаналізовано сукупність нормативно-правових засад здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду з огляду на надання 

безконтактних адміністративних послуг у зазначеній сфері відносин, а також 

зазначено, що нормативно-правове регулювання державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду ускладнене розмаїттям джерел права, які під 

впливом євроінтеграційних процесів постійно модифікуються. Сформульовано 

поняття державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду як сфери 

надання безконтактних адміністративних послуг. 

У підрозділі 1.3 «Безконтактні адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду: поняття, 

специфіка, класифікація» зазначено, що загалом безконтактні адміністративні 

послуги становлять масив тих послуг, які надаються через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг або інтегровані інформаційні системи. 

Проаналізовано правові засади політики діджиталізації у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду та сформульовано низку 

переваг безконтактних адміністративних послуг. 

На підставі опрацювання наукових позицій О.О. Берназюка, 

І.О. Тищенкової, В.В. Солончака та інших учених щодо з’ясування сутності 

безконтактних адміністративних послуг запропоновано визначення поняття 

«безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду» та сформульовано низку ознак, які їх 

характеризують. Класифікацію безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду проведено з 

урахуванням практичного застосування цих інструментів публічного 

адміністрування та на підставі даних офіційного сайту Державної архітектурно-

будівельної інспекції України (https://dabi.gov.ua/), де є окремий розділ 

«Електронні адміністративні послуги» (https://e-dabi.gov.ua/), що охоплює три 

блоки: «Підготовчі роботи», «Будівельні роботи», «Введення в експлуатацію». 

Розділ 2 «Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду: процедурні аспекти» 

складається з трьох підрозділів, у яких досліджено надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду як адміністративну процедуру, визначено систему 

суб’єктів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, проаналізовано алгоритм 

одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду. 

https://e-dabi.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/administrator/services/list?id=2
https://e-dabi.gov.ua/


8 

У підрозділі 2.1 «Надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду як 

адміністративна процедура» доведено, що надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду є адміністративною процедурою. Для цього 

проаналізовано дефініції адміністративної процедури, запропоновані вченими-

адміністративістами (А.М. Школиком, В.П. Тимощуком, О.С. Лагодою, 

О.І. Миколенком, І.В. Бойко, Н.В. Галіциною, О.Ю. Дроздом, О.В. Левченко, 

І.О. Тищенковою та іншими), та визначення, наведене у проекті Закону про 

адміністративну процедуру. Звернено увагу на розмежування практики 

використання схожих за звучанням, однак різних за змістом понять 

«адміністративна процедура» та «адміністративний процес». 

Приділено увагу ознакам адміністративної процедури, які дають змогу 

більш детально розглянути її сутність і безпосередній зв’язок з 

адміністративними послугами. Встановлено, що надання адміністративних 

послуг є окремим видом адміністративної процедури. Запропоновано власний 

перелік ознак, притаманних адміністративній процедурі надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Підрозділ 2.2 «Суб’єкти надання безконтактних адміністративних послуг 

у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» 

спрямований на проведення правового аналізу системи суб’єктів, 

уповноважених на надання адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду. Проаналізовано поняття 

«публічна адміністрація» як узагальнену назву для позначення відповідних 

суб’єктів. Звернено увагу на закріплення нормативного поняття та окремих 

елементів правового статусу суб’єктів надання адміністративної послуги в 

Законі України «Про адміністративні послуги» від 06 вересня 2012 р. 

Вказано на початок реформи у сфері містобудування загалом та у структурі 

суб’єктів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду зокрема. Зауважено, що 

окремий напрям цієї реформи характеризується ліквідацією Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України та створенням Державної сервісної 

служби містобудування України. Проведено характеристику правового статусу 

цього новоствореного органу публічної адміністрації. Окрему увагу присвячено 

критеріям, яким повинна відповідати діяльність суб’єктів надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду. 

Підрозділ 2.3 «Алгоритм одержання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» 

присвячений визначенню поетапних процедурних особливостей цих 

адміністративних послуг, що дало змогу зазначити, які дії необхідно вчинити 

заявнику, щоб оперативно, ефективно, законно й результативно одержати 

безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду. 
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Акцентовано увагу на тому, що загальні правила та порядок надання 

адміністративних послуг визначені Законом України «Про адміністративні 

послуги» від 06 вересня 2012 р. із застереженням, що надання адміністративних 

послуг в електронній формі забезпечується через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання 

адміністративних послуг в Україні. Окрім того, проаналізовано нормативні 

положення щодо Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. З 

огляду на норми законодавства запропоновано алгоритм одержання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду з детальною характеристикою кожного 

етапу. 

У розділі 3 «Проблемні аспекти надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду» увагу зосереджено на проблемних аспектах, які можуть 

супроводжувати цю процедуру, та на пошуку напрямів їх вирішення. 

Автором висловлено твердження, що реформування сфери державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду, невід’ємною частиною якої є 

надання безконтактних адміністративних послуг, не позбавлене певних 

проблем і неузгодженостей. Виокремлено низку позитивних моментів, 

пов’язаних із проведеною роботою (нормативного й організаційного характеру) 

над електронною системою у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Комплекс проблем, які можуть бути пов’язані з процесами впровадження 

реформи щодо цифрової трансформації відносин у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, запропоновано умовно 

поділяти на три групи: 1) проблеми нормативного характеру; 2) проблеми 

технічного характеру; 3) проблеми суб’єктивного характеру. Узагальнено 

перелік інструментів, використання яких спрямоване на вирішення зазначених 

проблем. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в системному опрацюванні теоретичних і 

прикладних аспектів надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Зокрема, наукова 

цінність дослідження виявляється в положеннях, висновках і рекомендаціях, що 

наведені нижче. 

1. Встановлено, що визначення поняття адміністративної послуги та 

виокремлення її специфічних ознак є підставою для фахових наукових 

досліджень, адже дає змогу детально охарактеризувати сутність відповідного 

напряму діяльності публічної адміністрації. З огляду на наявну офіційну 

дефініцію категорії «адміністративна послуга» та позиції вчених-

адміністративістів із цього питання запропоновано авторське визначення 
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адміністративної послуги як функції публічного адміністрування сервісного 

спрямування, яка полягає у створенні державою належних умов для реалізації 

фізичними та юридичними особами своїх суб’єктивних прав. Серед основних 

ознак, притаманних адміністративним послугам, виокремлено такі: 1) є 

процедурою та результатом здійснення владних повноважень; 2) надається 

спеціальним суб’єктом – суб’єктом надання адміністративних послуг; 

3) надається виключно за заявою фізичної або юридичної особи; 4) надання 

адміністративної послуги має специфічну спрямованість – на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків особи, яка звернулася за отриманням 

адміністративної послуги; 5) загальні правила надання адміністративних послуг 

встановлюються спеціальним законом; 6) відносини щодо надання 

адміністративних послуг складаються в публічній сфері. 

З’ясовано, що в адміністративно-правовій доктрині розроблені різні 

класифікації адміністративних послуг із використанням різноманітних 

критеріїв, наприклад: 1) залежно від суб’єкта, який надає адміністративні 

послуги (державні, муніципальні); 2) за змістом адміністративної діяльності 

щодо надання адміністративних послуг (видача дозволів, у тому числі 

акредитація, атестація, сертифікація; реєстрація з веденням реєстрів, у тому 

числі легалізація суб’єктів; легалізація актів; соціальні послуги); 3) за кількістю 

суб’єктів, залучених до процедури надання послуги (елементарні та композитні 

адміністративні послуги); 4) за критерієм платності (платні й безоплатні); 

5) залежно від природи адміністративних послуг (адміністративні послуги 

обов’язкового характеру, адміністративні послуги факультативного характеру); 

6) за предметом (характером) питань, за розв’язанням яких звертаються особи 

до адміністративних органів (послуги у сфері землекористування, послуги в 

галузі природокористування, послуги в галузі підприємницької діяльності, 

послуги в галузі соціальних відносин); 7) за рівнем встановлення повноважень 

щодо надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх 

надання (із централізованим регулюванням, з локальним регулюванням, зі 

«змішаним» регулюванням); 8) за предметом (характером) питань, за 

розв’язанням яких звертаються особи до адміністративних органів 

(підприємницькі або господарські, соціальні, земельні, будівельно-комунальні, 

житлові); 9) за способом надання адміністративних послуг (контактні, які своєю 

чергою поділяються на ті, що надаються безпосередньо, і ті, що надаються 

через центри надання адміністративних послуг, та безконтактні). У цих 

класифікаціях безконтактні адміністративні послуги виокремлюються залежно 

від способу надання адміністративних послуг. 

2. Встановлено, що державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд 

як сфера надання безконтактних адміністративних послуг – це цілеспрямована 

діяльність уповноважених органів, наділених контрольно-наглядовими 

повноваженнями, передбаченими законодавством щодо спостереження й 

перевірки стану відносин у галузі будівництва за визначеними законодавством 

напрямами, а також сукупністю заходів, спрямованих на дотримання 

суб’єктами у сфері будівельної діяльності вимог законодавства, будівельних 

норм, стандартів і правил, а також вирішення всіх питань притягнення винних 
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осіб до адміністративної відповідальності в разі їх порушення. З’ясовано 

належність інституту державного архітектурно-будівельного контролю й 

нагляду до сфери будівельного права, яке можна віднести до комплексної 

сукупності правових норм, оскільки воно об’єднує ті норми, які регулюють 

будівельні відносини різних галузей права. Аналіз наведених ознак сфери 

будівельного права дає підстави стверджувати, що вони вказують не лише на 

врегулювання суспільних відносин у сфері будівництва, а й на забезпечення 

врегулювання дозвільних процедур, стандартизацію, сертифікацію, надання 

адміністративних послуг, у тому числі безконтактних, здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду та в сукупності становлять 

відповідний напрям адміністративно-правового регулювання досліджуваної 

галузі і можуть становити підгалузь адміністративного права. 

Аргументовано, що нормативно-правове забезпечення сфери державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду має комплексний характер і 

складається з норм Конституції України, положень актів законодавства 

(наприклад, Господарського кодексу України, Закону України «Про основи 

містобудування» від 16 листопада 1992 р., Закону України «Про архітектурну 

діяльність» від 20 травня 1999 р., Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 

2007 р., Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 

17 лютого 2011 р. тощо) та підзаконних актів (Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 серпня 2015 р., Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду» від 13 березня 2020 р. тощо). 

3. Визначено, що безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду – це різновид адміністративних 

послуг, які надаються в електронному вигляді через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг або інтегровані інформаційні системи щодо надання 

(отримання, реєстрації), відмови у видачі або анулювання (скасування) 

документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

Встановлено такі ознаки безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду: 1) це різновид 

адміністративних послуг (саме тому всі вимоги, стандарти, норми, які визначені 

чинним законодавством щодо адміністративних послуг, поширюються також на 

такий їх підвид, як безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю); 2) надаються у спеціально визначеній 

сфері (у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, який є 

напрямом цілеспрямованої діяльності уповноважених органів, наділених 

контрольно-наглядовими повноваженнями, передбаченими законодавством 

щодо спостереження й перевірки стану відносин у галузі будівництва); 

3) надаються спеціальним суб’єктом (центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України 

через міністра розвитку громад і територій та який реалізує державну політику 
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з питань державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду в частині 

надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі або анулювання (скасування) 

документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів); 4) мають 

спеціальну форму звернення суб’єкта (в електронному вигляді). 

Запропоновано умовно поділити всі безконтактні адміністративні послуги у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду на такі три 

групи: а) адміністративні послуги, які стосуються підготовчих робіт; 

б) адміністративні послуги, які стосуються будівельних робіт; 

в) адміністративні послуги, які стосуються введення в експлуатацію. Кожна із 

зазначених груп містить додатковий перелік окремих адміністративних послуг. 

4. Аргументовано, що надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду є 

адміністративною процедурою, тобто визначеним законодавством порядком 

здійснення сукупності дій, послідовно вчинених органом державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду, і прийнятих процедурних 

рішень із розгляду та вирішення адміністративної справи. Наведено такі ознаки 

адміністративної процедури надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду: 

1) офіційний характер (здійснюється суб’єктами публічної адміністрації); 

2) нормативний характер (визначається нормами адміністративно-

процедурного законодавства); 3) стадійний характер (становить визначений 

порядок здійснення певних дій); 4) публічна сфера здійснення; 5) необхідність 

застосування електронно-комунікаційних технологій для взаємодії між 

суб’єктами надання та одержання; 6) оперативність та економність у 

застосуванні. 

5. Обґрунтовано, що реформа, яка нині триває у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю й нагляду, в окремому своєму напрямі 

охоплює також систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтактні 

адміністративні послуги. Особливістю цього етапу реформи є те, що в березні 

2020 р. було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (на яку 

раніше покладалися повноваження з приводу надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду). Натомість було утворено новий орган – Державну 

сервісну службу містобудування України, що є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через міністра розвитку громад і територій та який реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю й 

нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі або 

анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів. Однак нормативно закріплено, що Державна 

архітектурно-будівельна інспекція України продовжує здійснювати 

повноваження й функції до завершення здійснення заходів з утворення 

Державної сервісної служби містобудування України. Зазначений 

https://e-dabi.gov.ua/
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«перерозподіл» повноважень, пов’язаний з оптимізацією центральних органів 

виконавчої влади у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, створює певні проблеми у процедурі отримання безконтактних 

адміністративних послуг. 

6. З урахуванням аналізу нормативних положень встановлено істотне 

розмаїття нормативно-правових актів, які регулюють питання одержання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, що істотно ускладнює користування ними 

особою – потенційним одержувачем безконтактної адміністративної послуги. 

Запропоновано умовно відобразити алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду за допомогою сукупності таких дій: 1) отримання 

інформації про адміністративну послугу; 2) створення персонального 

електронного кабінету для можливості одержання адміністративної послуги; 

3) проведення ідентифікації особи (процедури розпізнавання особи); 4) подача 

необхідних документів, визначених законодавством для отримання відповідної 

адміністративної послуги; 5) безпосереднє отримання результату 

адміністративної послуги (також в електронному вигляді); 6) зворотний зв’язок 

(за необхідності). 

7. Аргументовано, що проведення реформи цифрової трансформації 

відносин у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 

(зокрема й щодо надання безконтактних адміністративних послуг) є суттєвим 

кроком уперед у розвитку відносин приватних і публічних осіб щодо надання 

та отримання адміністративних послуг. Упровадження цієї реформи, 

безумовно, варто визнати позитивним явищем для держави й суспільства, адже 

вона має значні переваги, а саме: 1) автоматизація всіх адміністративних та 

інших послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й 

нагляду; 2) створення багаторівневої електронної системи для надання 

безконтактних адміністративних послуг; 3) зменшення часу на оформлення 

певних документів, що автоматично зменшить затрати інших ресурсів 

(грошових, майнових, трудових тощо); 4) мінімізація будь-яких корупційних 

проявів та впливів чиновників на прийняття рішень; 5) сприяння підняттю 

України в рейтингу Doing Business; 6) спрямованість на прозорість і 

«привабливість» вітчизняного ринку будівництва для капіталовкладень, 

набагато зручніші роботи на ньому; 7) спрощення процедури залучення 

міжнародних інвесторів; 8) можливість покращення взаємодії всіх учасників 

будівництва; 9) докорінна перебудова наявної системи надання безконтактних 

адміністративних послуг органами державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду; 10) залучення широкого кола осіб до користування 

системою; 11) наявність публічної інформаційної частини (порталу), якою 

зможе користуватися будь-яка особа, тощо. 

Окрім низки позитивних моментів, наведено також перелік певних проблем, 

які «гальмують» процес реформи цифрової трансформації відносин у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, зокрема: 

1) системна недосконалість законодавства, яке регулює надання 
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адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду; 2) наявність «застарілих» норм, які орієнтовані на 

домінування принципів «особистих візитів» і «паперових» погоджень під час 

надання таких адміністративних послуг; 3) відсутність єдиних 

загальнодержавних стандартів функціонування систем електронного 

документообігу, уніфікованих вимог до програмного забезпечення; 4) технічні 

труднощі доступу до системи за максимальної автоматизації процесів; 

5) необхідність вирішення питання щодо виключення несанкціонованого 

доступу до системи та використання її даних у корисливих цілях; 

6) забезпечення захисту інформації в системі електронного документообігу; 

7) суб’єктивні фактори щодо «інертності» мислення стосовно можливості 

одержання адміністративних послуг в електронному форматі; 8) небажання 

застосовувати «новаційні» підходи; 9) можлива неготовність реєстраторів до 

роботи з новою системою та з урахуванням нових правил і порядку через 

усталені традиції ведення документообігу в паперовій формі в органах 

державної влади й органах місцевого самоврядування тощо. Основою 

вирішення проблем надання адміністративних послуг у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду в електронній формі має бути 

комплексний підхід, що включатиме низку заходів, спрямованих на усунення 

нормативних і технічних проблем та проблем так званого суб’єктивного 

характеру. 

 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Шевчук Е.Г. Адміністративні послуги: з’ясування сутності та визначення 

специфічних ознак. Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 146–151. 

2. Шевчук Е.Г. Зміст державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду як сфери надання безконтактних адміністративних послуг. Вчені 

записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Юридичні науки. 2020. № 2. С. 155–161. 

3. Shevchuk E.H. Contact-free administrative services in the area of state 

architectural and construction control and supervision: concept and specifics. 

Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. P. 2. pp. 216–222. 

4. Шевчук Е.Г. Суб’єкти надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Держава 

та регіони. Серія: Право. 2019. № 3. С. 283–288. 

5. Шевчук Е.Г. Проблемні аспекти надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Право та державне управління. 2019. № 3. Т. 2. С. 237–242. 

6. Шевчук Е.Г. Класифікація адміністративних послуг. Права та обов’язки 

людини у сучасному світі : матеріали міжнародної науково-практичної 



15 

конференції, м. Одеса, 8–9 листопада 2019 р. Одеса : ГО «Причорноморська 

фундація права», 2019. С. 48–52. 

7. Шевчук Е.Г. Будівельне право: зясування сутності. Правова система 

України: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22–23 березня 2019 р. 

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. С. 41–44. 

8. Шевчук Е.Г. Нормативне забезпечення державного архітектурно-

будівельний контролю та нагляду як сфери надання безконтактних 

адміністративних послуг. Особливості розвитку публічного та приватного 

права в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Харків, 19–20 липня 2019 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 

2019. С. 29–32. 

 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Шевчук Е.Г. Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації проведено системний аналіз надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду, виокремлено проблеми у правовому регулюванні цієї 

сфери та правозастосовній практиці щодо неї, а також визначено перспективи 

вдосконалення законодавства з наданням пропозицій із вирішення виявлених 

проблем. 

У роботі визначено поняття, ознаки, різновиди адміністративних послуг як 

підґрунтя для формування положень щодо безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. З 

огляду на наявність офіційної дефініції та запропоновані вченими-

адміністративістами позиції сформульовано авторське визначення поняття 

«адміністративна послуга». Виокремлено основні ознаки, що притаманні 

адміністративним послугам. У дослідженні встановлено специфіку державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду саме як сфери надання 

безконтактних адміністративних послуг. Окреслено нормативно-правове 

забезпечення сфери державного архітектурно-будівельного контролю й 

нагляду, яке має комплексний характер. Досліджено поняття безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, з’ясовано низку ознак, притаманних їм. Запропоновано 

класифікацію таких послуг. 

У дисертації встановлено, що надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду є 

адміністративною процедурою, тобто визначеним законодавством порядком 
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здійснення сукупності дій, послідовно вчинених органом державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, і прийнятих процедурних 

рішень із розгляду та вирішення адміністративної справи. Наведено перелік 

ознак адміністративної процедури надання безконтактних адміністративних 

послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду. 

Охарактеризовано систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. Визначено алгоритм одержання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю й нагляду через сукупність етапів. 

Виявлено низку проблем, які «гальмують» розвиток цифрової 

трансформації у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду. Запропоновано перелік заходів, спрямованих на усунення 

нормативних і технічних проблем та проблем суб’єктивного характеру в 

зазначеній сфері. 

Ключові слова: адміністративні послуги, безконтактні адміністративні 

послуги, державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд, контроль, 

нагляд. 

 

Шевчук Э.Г. Бесконтактные административные услуги в сфере 

государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

В диссертации проведен системный анализ предоставления 

бесконтактных административных услуг в сфере государственного 

архитектурно-строительного контроля и надзора, выделены проблемы в 

правовом регулировании этой сферы и правоприменительной практике 

относительно нее, а также определены перспективы совершенствования 

законодательства с предоставлением предложений по решению выявленных 

проблем. 

В работе определено понятие, признаки, виды административных услуг 

как основа для формирования положений о бесконтактных административных 

услугах в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и 

надзора. Учитывая наличие официальной дефиниции и предложенные 

учеными-административистами позиции, сформулировано авторское 

определение понятия «административная услуга». Выделены основные 

признаки, присущие административным услугам. В исследовании установлена 

специфика государственного архитектурно-строительного контроля и надзора 

именно как сферы предоставления бесконтактных административных услуг. 

Определено нормативно-правовое обеспечение сферы государственного 

архитектурно-строительного контроля и надзора, которое имеет комплексный 

характер. Исследовано понятие бесконтактных административных услуг в 
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сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, 

установлено ряд признаков, присущих им. Предложена классификация таких 

услуг. 

В диссертации установлено, что предоставление бесконтактных 

административных услуг в сфере государственного архитектурно-

строительного контроля и надзора является административной процедурой, то 

есть определенным законодательством порядком осуществления совокупности 

действий, последовательно совершенных органом государственного 

архитектурно-строительного контроля и надзора, и принятых процедурных 

решений по рассмотрению и решению административного дела. Приведен 

перечень признаков административной процедуры предоставления 

бесконтактных административных услуг в сфере государственного 

архитектурно-строительного контроля и надзора. 

Выделены следующие признаки административной процедуры 

предоставления бесконтактных административных услуг в сфере 

государственного архитектурно-строительного контроля и надзора: 

1) официальный характер (осуществляется субъектами публичной 

администрации) 2) нормативный характер (определяется нормами 

административно-процедурного законодательства) 3) стадийный характер 

(составляет определенный порядок осуществления определенных действий); 

4) публичная сфера осуществления; 5) необходимость применения электронно-

коммуникационных технологий для взаимодействия между субъектами 

предоставления и получения; 6) оперативность и экономичность в 

использовании. 

Охарактеризована система субъектов, уполномоченных предоставлять 

бесконтактные административные услуги в сфере государственного 

архитектурно-строительного контроля и надзора. Определен алгоритм 

получения бесконтактных административных услуг в сфере государственного 

архитектурно-строительного контроля и надзора, который состоит из таких 

этапов: 1) получение информации об административной услуге; 2) создание 

персонального электронного кабинета для возможности получения 

государственной услуги; 3) проведение идентификации лица (процедуры 

распознавания лица); 4) подача необходимых документов, определенных 

законодательством для получения соответствующей государственной услуги; 

5) непосредственное получение результата административной (в электронном 

виде); 6) обратная связь (при необходимости). 

В работе аргументировано, что проведение реформы цифровой 

трансформации отношений в сфере государственного архитектурно-

строительного контроля и надзора (в том числе в вопросе предоставления 

бесконтактных административных услуг) является существенным шагом 

вперед в развитии отношений частных и публичных лиц по предоставлению и 

получению административных услуг. Внедрение этой реформы следует 

признать положительным явлением для государства и общества, поскольку она 

имеет значительные преимущества. Выявлен также ряд проблем, которые 

«тормозят» развитие цифровой трансформации в сфере государственного 
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архитектурно-строительного контроля и надзора. Установлено, что основой 

решения проблем предоставления административных услуг в сфере 

государственного архитектурно-строительного контроля и надзора в 

электронной форме должен быть комплексный подход, включающий ряд 

мероприятий, направленных на устранение нормативных и технических 

проблем и проблем так называемого субъективного характера. 

Ключевые слова: административные услуги, бесконтактные 

административные услуги, государственный архитектурно-строительный 

контроль и надзор, контроль, надзор. 

 

Shevchuk E.H. Contact-free administrative services in the area of state 

architectural and construction control and supervision – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The author carries out system-based analysis of the provision of contact-free 

administrative services in the area of state architectural and construction control and 

supervision, outlines the concerns in the legal regulation and law enforcement 

practice, determines the prospects for improvement of the legislation in the area 

under consideration including proposals for resolving identified issues.  

The research defines the concept, features, and types of administrative services as 

a basis for the formulation of provisions on contact-free administrative services in the 

area of state architectural and construction control and supervision. Taking into 

account the official definition and available alternatives put forward by 

administrative law scholars, the author formulates his concept of “administrative 

service”. Features peculiar to administrative services are specified. The dissertation 

establishes the specifics of state architectural and construction control and 

supervision as the very sphere of provision of contact-free administrative services. 

The regulatory support of state architectural and construction control and supervision, 

which has comprehensive nature, is marked. The author studies the concept of 

contact-free administrative services in the area of state architectural and construction 

control and supervision, clarifies a range of their features. The classification of such 

services is proposed.  

The dissertation establishes that provision of contact-free administrative services 

in the area of state architectural and construction control and supervision is an 

administrative procedure, i.e. a legislative procedure for exercising a set of actions 

consistently committed by the body of state architectural and construction control and 

supervision and adopted procedural decisions on the consideration and solution of an 

administrative case. The features of an administrative procedure of the provision of 

administrative contact-free services in the area of state architectural and construction 

control and supervision are characterized. The algorithm of receiving contact-free 

administrative services in the area of state architectural and construction control and 

supervision through some stages is defined.  

The author finds some problems which “slow down” the development of digital 

transformation in the area of state architectural and construction control and 
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supervision. Measures aimed at eliminating statutory, technical problems as well as 

problems of subjective character in the area concerned are brought forward. 

Key words: administrative services, contact-free administrative services, control, 

state architectural and construction control and supervision. 
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