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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Застосування принципів публічного адміністрування у сфері будівництва» 

Паскалова Станіслава 
 

Актуальність теми. В Україні проходить поступова трансформація влади. 

Здійснюється децентралізація. Одним з найбільш нагальних питань є створення 

системи контроля громадян на державному та місцевому рівні у будівельній галузі. 

Саме застосуванню принципів публічного адміністрування у сфері будівництва і 

присвячена ця робота. 

Метою роботи є дослідження загальносвітового надбання та наших 

Українських реалій відповідно тематиці магістерської кваліфікаційної роботи, 

виявлення закономірностей та розгляд ситуації на прикладі конкретного 

громадянського протистояння з елементами формування громадянського 

суспільства на території Одеси. 

В ході проведення дослідження було розглянуто концепцію публічного 

управління у народжуючумуся громадянському суспільстві України. Встановлено 

що демократична політична система в Україні перебуває поки що у начальному 

стані та потрібні дії по активізації цього процесу. Розглянуто участь 

громадянського суспільства у здійсненні контролю публічного управління в 

державі. Проаналізовано програмний документ у цьому напрямку - Концепцію 

публічного управління у сфері містобудування. Також розглянуто структуру та 

інструменти порталів e-construction.gov.ua та minregion.gov.ua, які дійсно стали 

потужним інструментом впровадження у будівельну галузь принципів публічного 

адміністрування.  

Об’єктом дослідження є процеси організації та публічного контролю в 

будівельній галузі України та ситуація у місті Одеса, Історико-архітектурний 

опорний план міста. 

Предметом дослідження є громадянське суспільство в Україні на 

теоретичному рівні та у формі його конкретних проявів у реальному 

громадянському протистоянні. 

У процесі дослідження використовувалися такі методи: системний підхід, 

структурно-логічний аналіз, методи систематизації, порівняння, функціональний 

підхід.  

Наукова новизна даної роботи полягає в обґрунтуванні позиції щодо 

перспективності розвитку громадянського суспільства для створення механізмів 

контролю та публічного управління у будівельній галузі. 

Практична значущість роботи полягає у встановленні проявів протидії на 

місцях процесам публічного адміністрування у сфері будівництва, що важливо для 

практичної розбудови в Україні громадянського суспільства та побудови, нарешті, 

демократичної державної системи еволюційним шляхом. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 84 стор.; 

рисунків – 50; літературних джерел – 53. 

Ключові слова: публічне адміністування, будівництво. 



 

 

S U M M A R Y 

for the master's qualifying work on the theme: 

" Application of the public administration principles in the field of construction " 

Paskalov Stanislav 

 

 

Actuality of theme. Ukraine is undergoing a gradual transformation of 

power. Decentralization is underway. One of the most pressing issues is the 

creation of a system of control of citizens at the state and local levels in the 

construction industry. This work is devoted to the application of the principles of 

public administration in the field of construction. 

The aim of the work is to study the world heritage and our Ukrainian 

realities in accordance with the master's thesis, identify patterns and consider the 

situation on the example of a specific civil confrontation with elements of civil 

society in Odessa. 

During the study, the concept of public administration in the nascent civil 

society of Ukraine was considered. It is established that the democratic political 

system in Ukraine is still in its infancy and action is needed to intensify this 

process. The participation of civil society in the control of public administration in 

the state is considered. The program document in this direction - the Concept of 

public administration in the field of urban planning is analyzed. The structure and 

tools of the portals e-construction.gov.ua and minregion.gov.ua were also 

considered, which really became a powerful tool for implementing the principles 

of public administration in the construction industry. 

The object of research is the processes of organization and public control in 

the construction industry of Ukraine and the situation in the city of Odessa, the 

historical and architectural reference plan of the city. 

The subject of the research is the civil society in Ukraine on the theoretical 

level and in the form of its concrete manifestations in the real civil confrontation. 

The following methods were used in the research process: system approach, 

structural-logical analysis, systematization methods, comparison, functional 

approach. 

The scientific novelty of this work is to substantiate the position on the 

prospects for the development of civil society to create mechanisms for control and 

public administration in the construction industry. 

The practical significance of the work lies in establishing manifestations of 

opposition on the ground to the processes of public administration in the field of 

construction, which is important for the practical development of civil society in 

Ukraine and finally building a democratic state system in an evolutionary way. 

The master's qualification work contains: the main part - 84 pages; drawings 

- 50; literary sources - 53. 

Key words: public administration, construction. 
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ВСТУП 

 

 

Щоб дослідити застосування принципів публічного адміністрування 

у сфері будівництва по-перше необхідно визначити, що таке публічне 

адміністрування та по-друге - як воно має відбуватися у будівельній сфері. 

Скоро виповниться 30 років незалежності України. За цей період вже п’ять 

разів змінювався президент. Ще більше змінилося прем’єр-міністрів. Однак 

неможна сказати, що у нашій державі вже вдалося побудувати демократичну 

політичну систему. Як відомо, слово «демократичний» походить з грецької 

де слово «демос» – означає «народ», а слово «кратія» – означає «влада». 

Тобто «влада народу». Нажаль неможна поки що сказати що в Україні 

править народ. 

За роки незалежності влада в Україні опинилася у олігархів, які 

розглядають нашу державу виключно як джерело власного збагачення та не 

мають жодного бажання ділити владу із народом. Сфера будівництва є одним 

з найбільших секторів економіки. Яку вже на протязі десятиліть корумповані 

чиноники та олігархи використовують як бездонне джерело власного 

збагачення. З історії відомо що є лише два шляхи зміни соціального устрою 

держави – революційний та еволюційний. Всі Світові держави, яки досягли у 

21 столітті помітних успіхів у розвитку демократії досягли її еволюційним 

шляхом. Яка сила забезпечила їм проведення поступової трансформації 

державного устрою? Фахівці приходять до однозначного висновку, що такою 

силою було громадянське суспільство, яке змогли побудувати мешканці цих 

країн. 

Зараз відбувається побудова нових вертикалей публічного управління та 

створення механізмів публічного адміністрування. На цьому полі можна 

відстежити різні групи інтересів, однак з позицій прогресу українського 

громадянського суспільства, найважливішим є збільшення впливу 

демократичної громади на управління , особливо на місцевому рівні. 
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Метою дослідження є досягнути розуміння процесів адміністрування та 

знайти конкретні важелі контролю управлінської діяльності. Завданням 

дослідження є проведення аналізу ситуації, в ході якого буде виявлено 

тенденції які на неї впливають, мотивацію відповідного управлінського апарату 

та засоби впливу на ситуацію, якими оперує цей апарат. Також необхідно 

проаналізувати положення розробленої концепції публічного адміністрування 

у сфері містобудівної діяльності на 2019-2030 р., яка впроваджується в 

Україні останні три роки . 

Предметом дослідження має стати процес публічного адміністрування у 

сфері будівництва та публічні механізми його впровадження. Об’єктом 

дослідження – суспільні, політичні та економічні феномени, яки 

спостерігаються у динамічному стані у цьому процесі або у взаємопов’язаних 

процесах.  

Методи дослідження – синтез результатів фундаментальних та 

прикладних досліджень в галузі контролю та державного управління. Аналіз 

спільних закономірностей процесів в економіці та в суспільних процесах. 

Системний підхід при визначенні сутності публічного управління як виду 

суспільної діяльності. 

Новизна одержаних результатів, практичне значення одержаних 

результатів та апробація результатів будуть розглянуті у висновках до роботи.  

В сучасній Україні, розглядаючи події новітньої історії, можна 

побачити чимало прикладів активної громадської позиції як окремих 

особистостей, так і широких мас громадян. Однак для побудови 

демократичної політичної системи у державі силами громадянського 

суспільства недостатньо короткочасних виплесків громадського 

самовідчуття. Це клопітлива щоденна робота, яку має виконувати практично 

кожний громадянин країни. Стан держави та рівень життя громадян не 

влаштовують вже багатьох і багатьох жителів країни, які готові проявляти 

активну громадянську позицію та брати участь у масштабних акціях 

спротиву. Та навіть вимусити піти антинародний уряд та Президента країни. 
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Але потім настають щоденні та буденні турботи з облаштування держави і 

політична система поступово знову відкочується до стану олігархічного 

феодалізму, у якому знаходилася спочатку. 

Україні потрібні справжні системні заходи по створенню справжньої 

демократії, а для цього необхідно створити тут справжнє громадянське 

суспільство. Де принцип громадянина буде не «Моя хата з краю - нічого не 

знаю» а «моя хата з краю -  першим ворога зустрічаю». Для того щоб відчути 

всю трагічність відсутності народовладдя в Україні не потрібно робити якісь 

складні соціологічні, політичні та економічні дослідження. Ми живемо в 

Одесі та з кожним роком бачимо як олігархи, яким байдуже наше прекрасне 

місто, які здебільшого мешкають десь у Лондоні чи на Мальдівах знищують 

нашу Одесу, забудовуючи історичний центр та рекреаційні зони 

багатоповерховими житловими будівлями. Для того щоб вирвати сьогодні 

собі якісь ще додаткові мільйони гривень шахраї від влади готові 

перепродати місту у 10 разів дорожче руїни заводу Краян для облаштування 

Євромерії, забудувати історичний центр Одеси – туристичну жемчужну 

України апартаментами та супермаркетами. Забудувати парки та старі 

цвинтарі висотками, знищити приморську паркову зону на славнозвісній 

Трасі Здоров’я. А що відбувається на безцінних піщаних пляжах Затоки та 

Кароліно-Бугазу… Кожен наступний керівник міського та обласного апарату, 

управлінь, відділів приходить та починає комбінувати, щоб ще щось у 

громади поцупити. 

Коли бачити це вже немає сил, можна згадати приклад Китаю, де 

щорічно карають на смерть тисячі корупціонерів, але таке рішення можливо 

лише у тоталітарній державі, побудованій на дуже тонкому балансі сил. І за 

цю простоту вирішення проблеми корупції Китай змушений платити 

ускладненнями на деяких інших напрямках, але ця тема не є предметом 

нашого дослідження. 

Процеси розкрадання та знищення громадських скарбів нашої Одеси 

йдуть вже десятиліттями. І найважливішим напрямком тут є саме будівельна 
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діяльність. Проте завжди знаходилися небайдужі одесити, яки намагалися 

піднімати голос проти свавілля шахрайського керівництва міста та області. 

Тільки в останні роки можна нарешті побачити прояви рис громадянського 

суспільства. Активісти змогли по деяким питанням створити спільноти та 

об’єднатися. Нарешті остаточно виграно судові спори по Літньому театру в 

одеському горсаді. У шахрайського забудовника приморських схилів міста на 

13 станції великого Фонтану, компанії «Інтергал Плюс» припинено дію 

дозвілу на будівництво. Також створюються і інструменти публічного 

адміністрування у сфері будівництва на державному рівні та в 

інформаційному просторі державних установ та міністерств. 

Хочеться вірити що ми тут спостерігаємо риси поступового прогресу у 

побудові в Україні громадянського суспільства та демократії саме у сенсі 

«народовладдя». Ціллю цієї магістерської роботи є спроба висвітлити окремі 

теоретичні питання та розвиток ситуації, пов’язані з шляхами побудови 

такого суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведена робота показала, що тематика застосування принципів 

публічного адміністрування у сфері будівництва є не тільки актуальною, але й 

знаходиться у фокусі тих змін, які відбуваються у нашій державі. Найзначнішою 

подією була розробка у кінці 2018-на початку 2019 року Концепції публічного 

управління у сфері містобудування. 

За майже три роки, які пройшли після створення концепції було 

реалізовано багато заходів, які у ній передбачалися і це вже має значний 

вплив на стан публічного адміністрування у будівельній галузі. У вересні 

2021 року Кабінет міністрів навіть ліквідував один з найкорумпованіших 

закладів у будівельній галузі - Державну архітектурно-будівельну інспекцію 

(ДАБІ), замість якої створено Державну інспекцію архітектури та 

містобудування (ДІАМ). І справа тут не в назві установи, а в необхідності 

глибоких змін у роботі інспекції. 

Поступово створюються публічні інструменти роботи будівельної 

галузі. Із ланцюга дозвільних процедур вилучаються ті елементи, які 

створюють простір для корупції та хабарництва. Уводяться механізми 

контролю діяльності чиновників та забудовників. Великі успіхи, між іншим, 

досягнуті у напрямку енергоаудиту та обстеження інженерних систем 

будівель. 

Однак, можна спостерігати що мафіозні забудовники та корумповані 

чиновники як на державному, так і на регіональному рівні намагаються 

обходити норми нових законів та процедур. Останні роки все голосніше 

можна почути протест громадян проти знищення історико-культурних 

памяток, обєктів природно-заповідного фонду, рекреаційних обєктів. 

Ставляться питання захисту екологічного стану територій, які потерпають від 

свавілля забудовників. 

Такі випадки систематично можна спостерігати і тут, в Одесі. Останні 

роки ми бачили акції громадянського спротиву проти забудови парку 
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«Ювілейний», знищення Зеленого театру, типографії Фесенко та історичних 

будівель Одеси. Нажаль поки що забудовникам вдається проштовхнути свої 

проекти та нанести непоправних втрат нашому місту, але все частіше у судах 

вдається відміняти неправосудні рішення, забороняти або припиняти 

шахрайське будівництво. Громада отримує з кожним роком все більше 

інструментів впливу на ситуацію у будівельній галузі. 

Створені портали e-construction.gov.ua та minregion.gov.ua дійсно стали 

потужним інструментом, який використовується субєктами публічного 

адміністрування для сталого розвитку територій з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів, реформування структури управління у 

сфері містобудівної діяльності та підвищення ролі громадянського 

суспільства, максимальної автоматизації дозвільних процедур, зменшення 

корупційних ризиків у процедурах погодження відхилень від будівельних 

норм, здійснення експертизи та архітектурно-будівельного контролю. 
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