


враховуючи загальнодержавні пріоритети у політиці загальної 

діджиталізації більшості сфер суспільного життя. Такий пріоритет цілком 

узгоджується із запровадженням електронного урядування в Україні. 

Оскільки Україна прагне стати повноцінним членом європейського 

суспільства на засадах демократизму та правової і соціально орієнтованої 

держави, то усі сфери її життєдіяльності повинні відповідати нормам та 

стандартам цивілізованого суспільства. І саме сфера надання 

безконтактних адміністративних послуг  є  тим сегментом у державі, який 

потребує нових управлінських підходів і пошуку нових шляхів 

покращення. Це питання є актуальним і нагальним у сучасних реаліях, 

тому вимагає посиленої уваги та скоординованих зусиль як органів 

державної влади, так і науковців та фахівців із досліджуваного питання. 

Тема, яка обрана дисертантом для дослідження – «Безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду» спрямована на системне опрацювання теоретичних і 

прикладних аспектів надання безконтактних адміністративних послуг у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Така 

направленість характеризує комплексний та системний підхід автора до 

з’ясування специфіки предмета дослідження.  

Варто звернути увагу на те, що у березні 2020 року розпочато 

реформу однієї з важливих галузей суспільних відносин – сфери 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у зв’язку із 

чим прийнято низку нових нормативно-правових актів. Відтак, слід 

помітити, що для впровадження ефективного та дієвого нормативно-

правового базису безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а в 

подальшому – і належної реалізації положень таких нормативно-правових 

актів, обов’язковим є ґрунтовне дослідження всіх аспектів на 

доктринальному рівні.  



Саме тому безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду є важливим напрямом 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів публічного адміністрування 

в рамках загальнодержавної політики. Відповідно до цього, необхідно 

реалізовувати нові підходи в управлінні в межах державної політики,  

спрямованої  на ефективну взаємодію держави та приватних осіб. Так, слід 

зауважити, що зв’язок дослідження з аналізом правових засад надання 

безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду підкреслює актуальність, своєчасність 

та необхідність такого дослідження.  

 

 Обґрунтованість та новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 
Надаючи характеристику обґрунтованості наукових положень, 

висновків та рекомендацій, які містяться в дисертації, приходжу до 

висновку про наявність достатніх підстав вважати, що здобувачем було 

проведено комплексне системне дослідження, що має своєю основою 

глибокий аналіз необхідних наукових, нормативних та емпіричних джерел, 

з використанням методів наукового пізнання, та з одержанням корисних 

результатів у вигляді напрямків удосконалення законодавства, що регулює 

процедуру надання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Вважаю, що наукова новизна положень, висновків і рекомендацій 

дисертації здобувача є такою, що відповідає заявленій. Насамперед, є 

корисним здобутком сформульоване здобувачем авторське поняття 

«безконтактні адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду», що потребує підтримки, адже його 

визначення відсутнє у чинному законодавстві.  

За результатами комплексного аналізу наукових праць і публікацій, а 

також чинного законодавства, здобувачем запропоновано власний перелік 



специфічних ознак 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 та 

нагляду); 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). 

Дисертантом чітко визначено обґрунтування ідеї характеристики 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду саме як 

специфічної сфери надання безконтактних адміністративних послуг. 

Здобувачем у повній мірі охарактеризовано 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. 

Здобувачем досить слушно звернуто увагу на наукові положення про 

алгоритм одержання безконтактних адміністративних послуг у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду, який 

відображено як окрему сукупність визначених дій. 

Варто позитивно оцінити детальну правову характеристику наукових 

положень про систему суб’єктів, уповноважених надавати безконтактні 

адміністративні послуги у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 

Автором досліджено 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. І в цьому автора варто 

підтримати. 



Дисертація виконана 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.  

 

 Повнота викладу наукових положень, висновків і 
рекомендацій в наукових публікаціях. 

Основні наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, 

що сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в авторефераті, 

у п’яти наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, 

зокрема у одній статті у періодичному науковому виданні держави, яка 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та 

Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача (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), у чотирьох наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України (серед яких: Шевчук Е.Г. Адміністративні 

послуги: з’ясування сутності та визначення специфічних ознак. 

Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 146–151; 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;  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; 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), а також у тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях, у збірниках наукових праць, що дозволяє вважати 

виконаними положення п. 12 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. 

№ 567. 

 

 Дотримання академічної доброчесності. 
Аналіз дисертації та наукових публікацій здобувача, у яких 

висвітлені основні наукові результати дисертації, не дає підстав 

констатувати допущення ним порушень академічної доброчесності 

(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації). Зокрема, 

дисертація містить посилання на джерела інформації за кожним випадком 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; відповідає нормам 

законодавства про авторське право і суміжні права; відображає прагнення 

надати достовірну інформацію про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 

 Зауваження.  
Поруч із науковими положеннями, висновками і рекомендаціями, що 

свідчать про значний науковий рівень дослідження здобувача, має місце 

декілька малозначних недоліків та невикористаних можливостей для 

досягнення ще більш високих показників якості дослідження. 



1. Автором звернуто увагу на те, що відповідно до сучасних 

реформаційних процесів, відбулася ліквідація Державної архітектурно-

будівельної інспекції. Натомість було створено три нові органи (Державна 

сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного 

регулювання у містобудуванні, Державна інспекція містобудування). Не 

з’ясованим залишається питання чи узгоджуються такі реформаційні 

процеси із оптимізацією органів державної влади. 

2. Враховуючи ліквідацію Державної архітектурно-будівельної 

інспекції та створення Державної сервісної служби містобудування, 

автором не проведено порівняльно-правової характеристики їх правового 

статусу. 

3. При визначенні алгоритму надання безконтактних 

адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, здобувач звертає увагу на існування Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг, а також визначає, що наразі 

створюється Єдиний державний веб-портал електронних послуг та Єдина 

державна електронна система у сфері будівництва. Однак не уточнює, 

яким чином співіснують ці системи. 

4. Дисертант у роботі аналізує пропозиції щодо прийняття 

Будівельного кодексу України, досліджує можливу структуру такого 

нормативно-правового акту. Додатково пропонує внесення до такої 

структури окремого розділу із назвою «Адміністративні послуги у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду». Варто 

уточнити, що саме автор пропонує визначити у такому розділі. 

Разом із тим, вищевикладене жодною мірою не заперечує те, що 

дисертація «Безконтактні адміністративні послуги у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду» є виразним прикладом 

наукового дослідження, яке виконане на високому рівні, її результати 

мають теоретичне і практичне значення, а також засвідчують здатність 

здобувача із належним науковим обґрунтуванням вирішувати комплексні 




