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I. Вступ

0
 

Державна політика в будівельній галузі 
здійснюється шляхом вироблення, прийнят-
тя та застосування нормативно-правових 
актів, будівельних норм і правил. Одним з 
основних обов’язкових елементів cистеми 
державного управління є контрольно-нагля-
дова функція держави за суб’єктами будіве-
льного ринку, адже безпека в будівництві 
має основне значення для споживача. У 
цьому випадку до складової безпеки нале-
жить екологічна безпечність будівельних 
виробів і матеріалів, міцність і надійність 
новобудов, безпечність експлуатації буді-
вель і споруд, дотримання при виконанні 
будівельних робіт технології будівництва, 
державних будівельних норм і правил. Всі ці 
питання потребують постійного контролю. І 
саме тому система нагляду в будівництві 
повинна існувати на державному рівні, оскі-
льки від його ефективності опосередковано 
залежить життя і здоров’я громадян, захист 
приватних і суспільних інтересів при здійс-
ненні забудовниками будівельних робіт. 

Саме тому необхідно приділити увагу ви-
вченню теоретико-концептуальних основ 
державного нагляду у сфері будівництва, 
з’ясувати проблеми та визначити подальші 
напрями наукових розвідок з метою винай-
дення шляхів покращення системи держав-
ного нагляду у сфері будівництва в Україні. 

Проблеми забезпечення законності та 
дисципліни шляхом здійснення контролю 
або нагляду в суспільстві досліджувалися 
багатьма науковцями як у загальнотеорети-
чному, так і в прикладному плані. Їм присвя-
чені праці В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 
В.Г. Афанасьєва, О.М. Бандурки, Д.М. Бах-
раха, Ю.П. Битяка, О.М. Вінника, І.П. Голос-
ніченка, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, Є.Б. Куб-
ко, Б.М. Лазарева, А.В. Матвійчука, Л.Ф. Мо-
розова, В.П. Портнова, П.М. Рабіновича, 
В.І. Ремньова, А.О. Селіванова, М.С. Сту-
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денікіної, Ю.О. Тихомирова, М.М. Тищенка, 
Р.Й. Халфіної, В.В. Цвєткова, В.Є. Чіркіна, 
Ю.С. Шемшученка, К.В. Шоріної та ін. 

Водночас, поряд із загальнотеоретични-
ми проблемами контролю та нагляду, нау-
ковцями досліджувалися в основному пи-
тання організаційно-правових засад держа-
вного контролю у сфері виконавчої влади, 
фінансового, судового та інших видів конт-
ролю, прокурорського нагляду. 

Проблеми ж комплексного розвитку та 
здійснення контролю в галузі будівництва в 
нових економічних, політичних і правових 
реаліях висвітлені неповно, у тому числі 
мало уваги приділено вивченню механізмів 
державного контролю в галузі будівництва. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – здійснити оцінювання су-

часного стану теоретичних проблем держа-
вного нагляду за будівництвом. Виконати 
аналіз теоретико-концептуальних основ дер-
жавного нагляду у сфері будівництва та ви-
значити основні напрями подальших науко-
вих розвідок. 

III. Результати 
Питанню контролю у сфері державного 

управління приділив увагу О.Ф. Андрійко. 
Ним визначено такі основні принципи конт-
ролю, як об’єктивність, дієвість, гласність, 
систематичність, регулярність [3]. 

Принцип об’єктивності контролю перед-
бачає аналіз реальних фактів і всебічність їх 
розгляду. І хоча будь-яке управлінське рі-
шення має елемент суб’єктивності, воно 
повинно базуватися на об’єктивних, реаль-
них фактах. Контрольна діяльність має ґру-
нтуватися на дійсності, реальності та конк-
ретності фактів. Об’єктивність контролю ви-
пливає з точного вивчення фактів і докумен-
тів, заслуховування пояснень, що перевіря-
ються зацікавленими особами, проведення 
необхідних підрахунків, аналізів, вимірів, 
порівнянь, виявлення причин порушень, не-
доліків чи помилок. І лише узагальнення 
всіх отриманих у такий спосіб даних приво-



ISSN 1813-3401. Держава та регіони 

 60 

дить до правильних, обґрунтованих виснов-
ків, виробляє вміння докопатися до суті за-
ради встановлення істини. Все це дає змогу 
знайти правильне рішення при усуненні по-
рушень чи запобігти небажаним наслідкам. 

Дієвість контролю полягає в реальних 
наслідках щодо виявлення порушення чин-
ного законодавства, прийнятих норм і пра-
вил. На нього покладено обов’язок не лише 
виявити допущені порушення, а й глибоко їх 
проаналізувати, зробити висновки щодо 
можливих наслідків, дати хід державному 
механізму захисту. Призначення контролю 
полягає у створенні передумов і здійсненні 
управлінської діяльності, виходячи з інте-
ресів людини та суспільства, запобіганні 
неправомірній діяльності органів управління 
та службових осіб. Принцип дієвості контро-
лю покладено в основу реагування органів 
контролю, усієї системи контролю шляхом 
вжиття відповідних заходів самостійно або 
передачу результатів і висновків уповнова-
женим органам для прийняття рішень. 

Принцип гласності в діяльності органів 
контролю посідає важливе місце за своїм 
впливом і результативністю. Широке висвіт-
лення напрямів діяльності органів держав-
ного управління щодо виведення країни з 
кризи, відповідність чинної правової бази 
відносинам, що складаються у сфері управ-
ління, створення державних програм і вико-
нання їх, дії органів управління різних рівнів 
і службових осіб – все це спрямовано на 
ефективність управління. Контроль за ста-
ном справ в окремих галузях управління та 
правдива інформація про цей стан, вияв-
лення наявних порушень, а то й некомпете-
нтності, змушують уряд, органи виконавчої 
влади шукати виходу та вживати радикаль-
них заходів. Такий контроль, що ґрунтується 
на широкій гласності про випадки безгоспо-
дарності, порушення інтересів людини, зло-
вживання службовим становищем, бездія-
льності органів управління, сприятиме опе-
ративному усуненню наявних недоліків. 

Демократизація та гласність стали орієн-
тирами подальшого розвитку українського 
суспільства. Вони передбачають відкритість 
у діяльності державних органів, широку ін-
формованість про прийняті рішення та їх 
виконання, надання громадянам, колекти-
вам і організаціям реальних гарантій щодо 
забезпечення їхніх інтересів. Все це не 
означає, що дотримання гласності контролю 
веде до того, що він відразу стає ефектив-
ним інструментом демократизації управлін-
ня. В основі контролю закладені певні прин-
ципи і чітке їх дотримання при здійсненні 
контрольної діяльності, незалежно від того, 
щодо кого або чого вона здійснюється. 

Принцип гласності контролю передбачає 
не лише виявлення недоліків та обов’язкове 
покарання, а й постановку актуальних про-

блем, обговорення проектів управлінських 
рішень, підготовку громадської думки. 

При здійсненні контролю необхідно до-
тримуватися принципу систематичності, ре-
гулярності щодо його проведення. Це вно-
сить певний порядок і дисципліну в роботу 
як того, кого контролюють, так і того, хто 
контролює. До того ж систематичний конт-
роль дає змогу краще орієнтуватися в конк-
ретній галузі управління та постійно аналі-
зувати стан справ, а також виявляти недолі-
ки в управлінській діяльності, відшукувати 
резерви чи запобігати непередбаченим на-
слідкам. Принцип регулярності контролю 
стимулює саму контрольну діяльність до 
підвищення ефективності та позитивного 
впливу на досягнення результату. 

Створюючи сильну, дієздатну державу, не 
слід забувати про її основне призначення – 
надійно захищати інтереси та права люди-
ни. Для цього необхідно сформувати відпо-
відний механізм, який створював би умови 
реалізації, засоби захисту цих прав і сприяв 
би подальшому їх здійсненню. Однією з га-
рантій такого служіння інтересам людини у 
сфері управління й може бути контроль [3]. 

Так, О.М. Вінником у контексті господар-
ського права досліджувалося правове регу-
лювання будівельної діяльності. Ним озна-
чено функції органів виконавчої влади, що 
напрацьовують і реалізують державну полі-
тику в будівельній галузі, у тому числі й пи-
тання щодо державного контролю у сфері 
будівництва [4]. 

Організаційно-правові основи управління 
будівництвом та житлово-комунальним гос-
подарством визначено Ю.П. Битяком. У то-
му числі йдеться, що однією з основних фу-
нкцій спеціально-уповноваженого органу з 
питань будівництва Держбуду України (за-
раз Мінрегіон України) на місцях є держав-
ний архітектурно-будівельний контроль [2]. 

Загалом контроль використовується для 
перевірки відповідності діяльності учасників 
суспільних відносин встановленим припи-
сам, у межах яких вони мають діяти. Мета 
контрою полягає у встановленні результатів 
діяльності певних суб’єктів, допущених від-
хилень від прийнятих вимог, принципів ор-
ганізації, виявленні причин цих відхилень, а 
також у визначенні шляхів подолання пере-
шкод для ефективного функціонування всієї 
системи. За допомогою контролю, який у 
науці управління називають “зворотним 
зв’язком”, суб’єкт управління отримує інфо-
рмацію про результати діяльності, а також 
про ті помилки та зміни ситуації, що можуть 
призвести до невиконання поставлених за-
вдань чи отримання зовсім інших результа-
тів. Маючи таку інформацію, можна опера-
тивно втрутитися, привести важелі управ-
ління у відповідність до умов, що виника-
ють, та запобігти небажаним наслідкам. 
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Сутність державного контролю полягає у 
спостереженні та перевірці розвитку суспі-
льної системи й усіх її елементів відповідно 
до визначених напрямів, а також у запобі-
ганні можливим помилкам і неправомірним 
діям, що перешкоджають такому розвитку. 
Контроль тісно пов’язаний з іншими видами 
державної діяльності й може входити до 
їхнього складу як певна частина. Водночас 
як самостійна функція управління контроль 
має специфічний характер. Тому контроль 
як певний вид діяльності можна розглядати 
як самостійне явище або як складову інших 
видів діяльності держави та функцій її орга-
нів. 

З розуміння суті контролю в державному 
управлінні як здійснення перевірки відповід-
ності діяльності керованого об’єкта припи-
сам керівного суб’єкта й усунення виявле-
них недоліків випливає, що контроль є са-
мостійною функцією державного управління 
(далі – управління). 

Функція контролю перебуває в тісному 
зв’язку з іншими функціями управління. Во-
на полягає в оцінюванні відповідності здійс-
нення цих функцій завданням, що стоять у 
цілому перед системою управління. Конт-
роль дає можливість не лише коригувати 
управлінську діяльність, а й допомагає пе-
редбачити перспективи подальшого розвит-
ку та досягнення конкретного результату. 

У сучасних умовах виникла потреба в 
нових підходах до системи державного кон-
тролю, системи органів державного контро-
лю та її законодавчого забезпечення. Існу-
вання такої системи пояснюється тим, що в 
перехідний період у суспільстві не помен-
шало недоліків у сфері державного управ-
ління, а управлінські рішення не стали ефе-
ктивнішими. 

Система державного контролю не вичер-
пується і не зводиться до системи органів 
контролю. Вона набагато ширша, оскільки 
включає й органи, й осіб, для яких контроль 
не є основною діяльністю (а таких органів 
набагато більше), а також різноманітні фор-
ми його здійснення. Отже, система держав-
ного контролю у сфері будівництва включає 
органи та посадових осіб, наділених держа-
вою контрольними повноваженнями щодо 
органів державного управління, форми та 
методи контрольної діяльності, взає-
мозв’язки між ними [6]. 

На відміну від системи державного конт-
ролю, система органів державного контро-
лю є вужчим поняттям, оскільки включає 
лише державні органи, для яких контроль є 
основною діяльністю і здійснюється у відпо-
відній сфері чи стосується певної функції, 
конкретних питань. 

Органи державного контролю наділяють-
ся контрольними повноваженнями, які по-
ширюються на відповідну сферу чи галузь. 

Різні види державного контролю виділяють-
ся за: 
– характером і обсягом контрольних пов-

новажень; 
– часом проведення контролю; 
– характером організаційних зв’язків суб’єк-

та контролю з підконтрольним об’єктом; 
– суб’єктами, що здійснюють контроль. 

При цьому види контролю в їх практичній 
реалізації можуть збігатися, але повною мі-
рою вони не замінюють один одного, діють 
кожен у своїх межах, що визначаються за-
вданнями конкретного виду контролю. Вод-
ночас усі види державного контролю базу-
ються на загальних принципах, зберігають 
основні риси єдиного родового поняття кон-
тролю, в тому числі й державний контроль у 
сфері будівництва. 

Залежно від характеру й обсягу контро-
льних повноважень виділяють загальний і 
спеціальний контроль. При такій класифіка-
ції важливий обсяг контрольних повнова-
жень контрольного суб’єкта, їхній характер 
та закріплення в нормативно-правовому акті, 
що регламентує діяльність суб’єкта контролю. 

Контроль як функція управління здійсню-
ється майже всіма державними органами та 
їхніми посадовими особами. За умови, що 
контроль не виділяється як їх основна фун-
кція (тоді це – спеціальний контроль), за-
значені суб’єкти здійснюють загальний кон-
троль у межах своєї основної діяльності. 

Залежно від часу проведення контролю, 
він може бути попереднім, поточним (опера-
тивним) і наступним [1]. 

На думку А.В. Матвійчука, під державним 
контролем у галузі будівництва розуміють 
спостереження й перевірку стану галузі бу-
дівництва та її елементів за визначеними 
законодавством напрямами з метою вста-
новлення відповідності між завданнями 
планування, проектування, здійснення за-
будови територій і будівництва об’єктів та 
досягнутими при цьому результатами, а та-
кож запобігання, припинення та виправлен-
ня помилок і неправомірних дій з боку 
суб’єктів господарювання, досягнення мак-
симально ефективних результатів, дослі-
дження перспектив і напрямів розвитку га-
лузі будівництва [8]. 

Разом з тим вказаний дослідник сформу-
лював поняття контрольних проваджень у 
галузі будівництва, які слід розглядати як 
формально визначені, врегульовані норма-
ми адміністративного права процедури (су-
купність послідовно здійснюваних дій), спря-
мовані на досягнення законності та право-
порядку, неухильне дотримання норм зако-
нодавства з метою належного здійснення 
планування та забудови територій, проекту-
вання і здійснення будівництва об’єктів, а 
також запобігання неправомірним діям з 
боку суб’єктів господарювання або припи-



ISSN 1813-3401. Держава та регіони 

 62 

нення таких дій, виправлення помилок і до-
сягнення максимально ефективних резуль-
татів, дослідження перспектив і напрямів 
розвитку галузі будівництва. 

Державний контроль у сфері будівництва 
є однією з найважливіших функцій держав-
ного управління в будівельній галузі. Його 
призначення полягає у сприянні реалізації 
державної містобудівної політики, забезпе-
ченні дотримання вимог законодавства, 
державних будівельних норм і правил. 

За своєю сутністю державний контроль у 
сфері будівництва являє собою комплекс 
заходів і методів, здійснюваних суб’єктом 
державного архітектурно-будівельного кон-
тролю з метою дотримання суб’єктами буді-
вельної галузі нормативно-правових актів і 
технічних регламентів у сфері містобудуван-
ня. Державний контроль у сфері будівницт-
ва в системі виконавчих органів державної 
влади здійснює Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комуна-
льного господарства України (далі Мінрегі-
он), яке формує та забезпечує реалізацію 
державної політики, в тому числі й технічне 
регулювання будівельної галузі. Мінрегіон 
здійснює контроль за виконанням нормати-
вно-правових актів у сфері містобудування 
через Державну архітектурно-будівельну 
інспекцію та її територіальні органи, вказані 
органи є основними в системі органів дер-
жавної влади, які здійснюють державний 
контроль у сфері будівництва [9; 10]. 

Територіальні органи державного архіте-
ктурно-будівельного контролю безпосеред-
ньо здійснюють контроль за веденням буді-
вництва об’єктів, виробництвом будівельних 
матеріалів і дотриманням ліцензійних умов 
суб’єктами будівельної галузі, незалежно 
від форм власності, відомчого підпорядку-
вання та джерел фінансування із залучен-
ням у разі необхідності інших органів дер-
жавного нагляду. 

Разом з тим у систему органів, що здійс-
нюють державний контроль в галузі будів-
ництва, входять й інші органи влади, упов-
новажені державою на здійснення контро-
льних функцій у межах їхньої компетенції, 
зокрема Державна екологічна інспекція, 
Державна санітарно-епідеміологічна служ-
ба, Державне агентство земельних ресурсів 
України, Державна інспекція сільського гос-
подарства, Державна служба з питань наці-
ональної культурної спадщини, Державна 
інспекція техногенної безпеки України, Ін-
спекція державного геодезичного нагляду 
Головного управління геодезії, картографії 
та кадастру України та ін. 

Також до елементів системи державного 
контролю у сфері будівництва відносимо 
органи прокуратури, які в порядку, визначе-
ному законодавством, здійснюють держав-
ний нагляд за додержанням і застосуванням 

нормативно-правових актів органами дер-
жавного контролю [7]. 

IV. Висновки 
Державний контроль у сфері будівництва 

є однією з основних функцій державного 
управління в будівельній галузі. Державний 
контроль у сфері будівництва здійснюється 
Мінрегіоном через Державну архітектурно-
будівельну інспекцію та її територіальні ор-
гани. Система органів державного нагляду 
(контролю) у сфері містобудування, окрім 
Державної архітектурно-будівельної інспек-
ції та її територіальних органів, включає й 
інші органи державної влади, що здійсню-
ють контрольні та наглядові функції держа-
ви в інших сферах життєдіяльності. 

Ефективність здійснення державного ко-
нтролю у сфері будівництва залежить від 
нормативно-правових актів, якими регулю-
ється містобудівна галузь, та належної вза-
ємодії між всіма елементами системи дер-
жавного архітектурно-будівельного контро-
лю. Важливою складовою державного конт-
ролю у сфері будівництва є взаємодія орга-
нів державного контролю з громадськістю 
через громадські організації, асоціації буді-
вельних організацій, засоби масової інфор-
мації. Вказана взаємодія виконує важливу 
функцію управління – функцію зворотнього 
зв’язку. 

Система державного контролю в галузі 
будівництва потребує вдосконалення як в 
частині покращення й узагальнення норма-
тивно-правових актів з метою усунення про-
галин і суперечностей, так і в частині скасу-
вання дублювання функцій контрольних ор-
ганів. 

Удосконалення механізмів здійснення 
державного контролю в галузі будівництва 
можливе лише при неухильному дотриманні 
принципів контролю суб’єктами контрольних 
повноважень у сфері будівництва. 

В умовах глобалізації світової економіки 
з метою створення привабливого інвести-
ційного клімату нормативно-правові акти, 
що регулюють питання державного контро-
лю в галузі будівництва, мають бути вдос-
коналені з урахуванням законодавства про-
відних країн світу. 

Державний нагляд (контроль) у сфері 
будівництва й основну його складову – сис-
тему державного архітектурно-будівельного 
контролю та механізми його здійснення не-
обхідно переглянути із застосуванням – до-
свіду провідних країн світу, для чого потріб-
но дослідити досвід і особливості регулю-
вання державного нагляду та контролю у 
сфері будівництва за кордоном. 
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Юрченко Е.А. Теоретические основы государственного надзора в сфере строительст-
ва в Украине 

Совершен анализ теоретико-концептуальных основ государственного надзора в сфере 
строительства. Проведено оценивание современного состояния теоретических проблем в 
государственном надзоре в сфере строительства в Украине. Определены основные направ-
ления дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: строительная сфера, государственный надзор, государственный ар-
хитектурно-строительный контроль. 

Yurchenco Y. Basic theory in respect of state supervision of building industry in Ukraine 
The analysis of theoretical and conceptual basics of state supervision of building industry was 

performed. The evaluation of current theoretical issues in state supervision of building industry in 
Ukraine was performed. The main directions of further scientific studies were pointed out. 
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