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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасному світі ступінь забезпеченості прав і свобод 
особи в різних сферах, зокрема й у сфері надання публічних послуг, є важливим 
показником досягнутого суспільством і державою рівня цивілізованості. Для 
реального здійснення кожним своїх суб’єктивних прав в Україні важливо 
визначити ті дієві механізми, які забезпечуватимуть можливість реалізації 
громадянами своїх прав у сучасних умовах політичних та економічних 
перетворень. Саме дієві юридичні гарантії здатні забезпечити практичну 
реалізацію кожною людиною закріплених за нею прав, у тому числі прав щодо 
отримання публічних послуг в Україні. 

З метою вирішення сучасних проблем у державі та на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України Міністерством економіки України у 2014 р. 
розроблена Стратегія розвитку України «Україна 2020: Стратегія національної 
модернізації», яка також знайшла своє відображення в Указі Президента 
України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. 
Вона передбачає 60 реформ, спеціальних програм у різних напрямах, у тому 
числі запровадження якісних гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг, виконання яких підготує Україну до подання заявки на 
набуття членства в Європейському Союзі. 

Водночас у функціонуванні системи надання публічних послуг в Україні, 
зокрема й гарантій забезпечення законності їх надання, нині є суттєві проблеми 
щодо забезпечення об’єктивного, своєчасного, справедливого та, найголовніше, 
якісного надання споживачу (фізичній або юридичній особі) зазначених послуг. 
З-поміж цих проблем можна назвати численні прогалини й колізії 
законодавства, яке застосовується суб’єктами забезпечення законності надання 
публічних послуг; механізм організації надання публічних послуг; відсутність 
дієвого контролю за наданням публічних послуг; проблеми правової культури 
посадових осіб, які наділені повноваженнями щодо забезпечення законності 
надання публічних послуг; особливості притягнення до відповідальності за 
неякісне надання публічних послуг тощо. Наведене спричинює неможливість 
належної реалізації наявних гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг. 

Питання правового регулювання послуг як правової категорії перебувають у 
центрі уваги вчених, а їх різні аспекти досліджували такі науковці: 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, К.К. Афанасьєв, В.Т. Білоус, 
Ю.П. Битяк, В.М. Бевзенко, Т.О. Буренко, Н.В. Васильєва, М.Ю. Віхляєв, 
І.П. Голосніченко, Н.Л. Губерська, П.В. Діхтієвський, Д.О. Власенко, 
Т.Є. Кагановська, Р.А. Калюжний, Л.П. Коваленко, С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.Ф. Константінов, 
О.Л. Копиленко, С.О. Кузніченко, О.В. Кузьменко, Ю.Х. Куразов, 
Є.В. Курінний, В.С. Куйбіда, А.С. Лагода, Є.О. Легеза, Д.М. Лук’янець, 
П.С. Лютіков, Т.О. Мацелик, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, Р.В. Миронюк, 
Ю.В. Оніщик, Г.М. Писаренко, Д.В. Приймаченко, В.Й. Развадовський, 
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А.О. Селіванов, О.С. Сосновик, С.Г. Стеценко, Д.В. Сухінін, В.П. Тимощук, 
О.Г. Циганов, Ю.М. Шаров, А.М. Школик, І.М. Шопіна та інші. 

З огляду на важливість і наукову цінність наявних досліджень, а також 
віддаючи належне досягненням учених у теоретичних і практичних питаннях 
гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, можемо 
констатувати, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці відсутнє 
комплексне дослідження саме гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг в Україні. Зазначене зумовило необхідність проведення 
системного монографічного дослідження гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні, що відповідає тенденціям вітчизняного 
державотворення, а також обґрунтування потреби в розробленні 
концептуальних підходів до вдосконалення гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота має 
безпосереднє відношення до Указу Президента України «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 
1998 р. № 810/98, Пріоритетних напрямків розвитку правової науки  
на 2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних зборів Національної 
академії правових наук України від 03 березня 2016 р., Плану законодавчого 
забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради 
України від 04 червня 2015 р. № 509-VІІ, Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 
20 травня 2015 р. № 276, а також до планів наукових досліджень Запорізького 
національного університету на 2014–2018 рр., комплексних науковий проєктів 
«Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 
євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 
«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 
контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 
0111U008532). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 
розкрити сутність гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в 
Україні, виокремити проблеми їх нормативного закріплення й практичної 
реалізації, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства в цій сфері та практики його застосування. Для досягнення 
вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити такі основні задачі: 

− визначити поняття, ознаки й види гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні; 

− розкрити принципи гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг; 

− охарактеризувати правове регулювання гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг у вітчизняному законодавстві; 
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− охарактеризувати оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 
(адміністративне судочинство); 

− здійснити системний аналіз контролю за діяльністю суб’єктів 
публічної адміністрації щодо надання публічних послуг; 

− охарактеризувати звернення фізичних осіб як вид гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг в Україні; 

− розкрити особливості притягнення до відповідальності осіб за відмову 
в наданні публічних послуг; 

− узагальнити зарубіжний досвід гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг та виділити його позитивні здобутки для 
запровадження в Україні; 

− обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке 
регулює гарантії забезпечення законності надання публічних послуг, і практики 
його реалізації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з наданням 
публічних послуг. 

Предметом дослідження є гарантії забезпечення законності надання 
публічних послуг в Україні. 

Методи дослідження. У роботі використано сукупність методів наукового 
пізнання, що дало змогу забезпечити концептуальну єдність дисертаційної 
роботи. Методологічною основою дослідження стали загальні та спеціальні 
методи наукового пізнання. 

За допомогою діалектичного методу розглянуто проблеми, які виникають у 
процесі розкриття гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, 
що сприяло формулюванню більш ґрунтовних і вичерпних висновків 
дисертаційної роботи. Використання законів формальної логіки та таких її 
методів, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, дало змогу чітко визначити 
шлях дослідження від загального до особливого та, відповідно, структурно-
логічну схему дисертаційної роботи, виявити історіографію дослідження 
гарантій забезпечення законності надання публічних послуг у вітчизняній 
правовій доктрині (розділ 1). Формально-юридичний метод використано для 
констатації й аналізу окремих правових норм гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг (підрозділи 1.2, 1.3, розділ 2). Логіко-семантичний 
метод дав можливість побудувати, поглибити та конкретизувати категоріальний 
апарат (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2). За допомогою порівняльно-правового 
методу проаналізовано особливості зарубіжного досвіду правового 
регулювання гарантій забезпечення законності надання публічних послуг 
(підрозділ 3.1). Зі спеціально-наукових методів юридичної науки використано 
формально-догматичний метод, який дав змогу проаналізувати адміністративне 
законодавство, визначити нормативно-правовий зміст гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг, виявити наявні проблеми та 
запропонувати можливі шляхи їх вирішення (підрозділи 1.4, 2.4, 3.2). 
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Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 
акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України й 
Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-
правові акти, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації щодо гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні, політико-правова публіцистика, довідкові 
видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
першим комплексним науковим дослідженням, у якому розкрито сутність 
гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в Україні. Наукова 
новизна здійсненого дослідження відображена в таких концептуальних 
положеннях: 

уперше: 
− запропоновано авторське визначення гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг, під якими варто розуміти правові норми, 
що визначають специфічні юридичні засоби, умови й порядок реалізації прав, 
юридичні засоби їх охорони та захисту в разі порушення у процесі розгляду 
заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта 
(рішення, дозволу, ліцензії, сертифіката, акта, посвідчення тощо); 

− обґрунтовано віднести до видів гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів із надання публічних послуг; контроль за діяльністю відповідних 
суб’єктів щодо надання публічних послуг; звернення фізичних осіб (громадян 
та осіб без громадянства) відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян»; притягнення до відповідальності публічних службовців за відмову в 
наданні певного виду публічних послуг; 

− виокремлено й охарактеризовано основні напрями реалізації гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг, зокрема: правовий, 
інформаційний, організаційний, методичний; 

удосконалено: 
− наукові розробки щодо поділу принципів гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг на загальні (верховенство права, 
законність, рівність, відкритість і прозорість, оперативність і своєчасність, 
безперервність, результативність, доступність, юридична відповідальність 
суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб тощо) та спеціальні 
(юридична визначеність; зведення до раціонального мінімуму кількості 
документів і процедурних дій, що вимагаються для надання публічних послуг; 
захист персональних даних; упровадження нових організаційних форм надання 
публічних послуг, більш зручних для фізичних і юридичних осіб, тощо); 

− наукові тези щодо доцільності запровадження скороченого 
провадження з оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 
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адміністрації з надання публічних послуг у порядку адміністративного 
судочинства; 

− наукові тези щодо вивчення зарубіжного досвіду гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг у розвинених країнах 
(Французькій Республіці, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Великій 
Британії, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина тощо) та 
вироблення шляхів його запровадження у вітчизняне законодавство. Зокрема, 
надано пропозиції щодо розроблення та прийняття відповідних програм на 
рівні органів публічної адміністрації з метою забезпечення якості 
обслуговування населення, підвищення професіоналізму службовців у сфері 
надання публічних послуг, удосконалення електронного надання публічних 
послуг шляхом забезпечення надійного захисту електронного підпису, а також 
удосконалення чинного законодавства тощо; 

набули подальшого розвитку: 
− пропозиції про запровадження електронної форми подання 

адміністративної скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної 
адміністрації з надання публічних послуг, що підвищує ефективність подолання 
корупційних ризиків, які виникають у разі безпосереднього спілкування із 
суб’єктом владних повноважень; 

− пропозиції щодо вдосконалення правових основ гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг у частині регламентації процедур шляхом 
прийняття Закону України «Про адміністративні процедури», у якому 
необхідно закріпити процедурні аспекти правової регламентації надання 
публічних послуг; 

− пропозиції щодо розроблення та прийняття Закону України «Про 
публічні послуги», у якому необхідно визначити загальні положення, вимоги до 
порядку надання публічних послуг, адміністративні процедури, порядок і 
форми контролю за наданням публічних послуг, порядок оскарження дій 
(бездіяльності) посадової особи, яка надає публічну послугу; 

− пропозиції щодо розроблення та прийняття Закону України «Про 
громадський контроль», у якому буде відображено особливості контролю як 
виду гарантій забезпечення законності надання публічних послуг. 

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 діяльності – як основа для подальших наукових 
досліджень гарантій забезпечення законності надання публічних послуг (акти  
впровадження НТУ «Дніпровська політехніка» № 9 від 05.03.2020; Запорізького 
національного університету від 06.03.2020); 

− правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової 
основи гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, у тому 
числі для вдосконалення Закону України «Про адміністративні послуги», 
Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо; 
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− правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 
влади щодо забезпечення гарантій законності надання публічних послуг; 

− навчальному процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 
дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», а 
також під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 
відповідного навчального курсу, статей та наукових повідомлень (акт  
впровадження Запорізького національного університету від 06.03.2020). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Пріоритети розвитку 
юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2018 р.); «Інтеграція юридичної 
науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» 
(м. Дніпро, 2019 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та 
захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 2020 р.); «Право як ефективний 
суспільний регулятор» (м. Львів, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 5 статтях, з 
яких 4 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з юридичних 
дисциплін, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 
доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінку, у тому 
числі основного тексту – 178 сторінок. Список використаних джерел налічує 
244 найменування. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, окреслюється її 
зв’язок із науковими програмами, планами й темами, визначаються мета та 
завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна 
та практичне значення одержаних результатів, наводяться відомості про 
апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та види гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг в Україні» запропоновано визначення 
гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, 
охарактеризовано їхні ознаки та види. 

З огляду на позиції вчених, наприклад В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, 
Є.О. Легези, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, В.П. Тимощука та інших, щодо 
розуміння послуги запропоновано визначення правової категорії «гарантії 
забезпечення законності надання публічних послуг» та надано характеристику 
її ознак. 
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На підставі узагальнення проведених досліджень запропоновано 
використовувати визначення судових послуг у правових наукових 
дослідженнях та нормативно закріпити його (як норму-дефініцію). 

Встановлено, що значення юридичних гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг полягає в такій діяльності: а) забезпеченні прав і 
свобод людини та громадянина у процесі отримання різних публічних послуг; 
б) дотриманні міжнародних стандартів захисту прав людини у сфері публічних 
послуг; в) піднятті іміджу держави в особі суб’єктів звернення зазначених 
послуг; г) підвищенні рівня правосвідомості публічних службовців у процесі 
надання публічних послуг, яке буде проявлятися в неухильному дотриманні 
законодавства України; д) удосконаленні механізму надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації тощо. 

У підрозділі 1.2 «Принципи гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг в Україні» під принципами гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг запропоновано розуміти основоположні засади, на 
яких ґрунтується процес діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 
надання публічних послуг фізичним і юридичним особам. 

Встановлено, що принципи гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг є системою, тобто взаємопов’язаними та взаємозалежними, і 
порушення одного з них може призвести до порушення інших. Тому якість 
гарантій забезпечення законності надання публічних послуг органами публічної 
адміністрації досягається завдяки послідовному застосуванню як усієї системи 
принципів, так кожного з них окремо. У підрозділі подано аналіз кожного 
принципу надання публічних послуг. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правове регулювання гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг в Україні» охарактеризовано 
систему нормативно-правових актів щодо гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг та розкрито їх зміст. 

Виокремлено проблемні аспекти сучасного вітчизняного законодавства 
стосовно гарантій забезпечення законності надання публічних послуг 
(наприклад, дефектність, множинність дефініційного складника, наявність 
значної кількості оціночних понять, суперечливість змісту актів, зорієнтованих 
на врегулювання відповідних суспільних відносин, множинність і різноманіття 
різних за юридичною силою актів, прийнятих різними суб’єктами публічної 
адміністрації, тощо) та сформульовано можливі шляхи їх вирішення. 
Обґрунтовано доцільність розроблення та прийняття єдиного Закону України 
«Про публічні послуги», який об’єднав би всі нормативні засади надання 
публічних послуг відповідними суб’єктами та гарантій забезпечення законності 
їх надання. 

Зроблено висновок про те, що законодавство стосовно гарантій 
забезпечення законності надання послуг поступово зростало кількісно та 
урізноманітнювалося за змістом, що своєю чергою ускладнювало його 
правозастосування. 
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Розділ 2 «Характеристика гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг в Україні» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 
(адміністративне судочинство)» охарактеризовано порядок та етапи судового 
розгляду адміністративних позовів, у яких предметом судового оскарження є 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації у сфері 
публічних послуг в Україні. 

Встановлено, що правові норми, які регулюють процедуру судового 
розгляду публічно-правових спорів, що виникають із приводу оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері публічних 
послуг в Україні у порядку адміністративного судочинства, мають загальний 
характер. 

Визначено, що підставами для відмови в задоволенні адміністративного 
позову у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу публічної 
адміністрації з надання публічних послуг є відсутність доказів правомірності 
вимог сторін, неналежність сторін адміністративного позову (відповідача та 
позивача), відсутність у позивача права на отримання публічних послуг. 
Виділено такі групи суб’єктів публічної адміністрації, які є відповідачами в 
адміністративній справі: а) центри надання адміністративних послуг; б) органи 
державної виконавчої влади; в) органи місцевого самоврядування. 

У підрозділі 2.2 «Контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації 
щодо надання публічних послуг» наведено систему суб’єктів органів влади щодо 
здійснення контролю за наданням публічних послуг. 

На підставі функцій системи суб’єктів органів влади виділено такі види 
контролю, як президентський, законодавчий, виконавчий із боку центральних 
органів виконавчої влади, муніципальний із боку органів місцевого 
самоврядування, судовий, недержавний (громадський). 

Встановлено, що на вдосконалення процедури надання публічних послуг за 
рахунок посилення громадського контролю та створення ефективного 
зворотного зв’язку з організаціями громадянського суспільства спрямований 
проєкт «Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання 
публічних послуг». Серед основних досягнень проєкту можна назвати, по-
перше, створення Ресурсного центру для громадських організацій із питань 
громадського моніторингу надання публічних послуг, які бажають 
впроваджувати практики громадського моніторингу (у 2015 р. ці функції 
виконувала ГО «Центр політико-правових реформ»); по-друге, підвищення 
якості надання публічних послуг у 23 містах через надання малих грантів на 
впровадження інноваційних моніторингових ініціатив 16 громадських 
організацій. За участю активістів правозахисних організацій сформовано 
спеціалізований сектор громадського контролю за правоохоронними 
органами – Асоціацію українських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів, яка, зокрема, здійснює громадський 
контроль за наданням Державною міграційною службою України публічної 
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послуги з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження 
строку перебування на території України. 

Обґрунтовано доцільність визначення у спеціальному законі з надання 
публічних послуг вичерпного кола суб’єктів влади, які здійснюють контроль у 
цій сфері, їхніх повноважень, форм і процедур такої діяльності, її 
періодичності, методів і способів реалізації, відповідальності в разі 
зловживання здійсненням контролю тощо. 

У підрозділі 2.3 «Звернення фізичних осіб як вид гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг в Україні» встановлено, що оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері надання 
публічних послуг в адміністративному порядку вимагає запровадження 
сукупності норм матеріального та процесуального права. Обґрунтовано 
доцільність встановлення як обов’язкової стадії оскарження результатів 
правозастосовної діяльності уповноважених владних суб’єктів у сфері надання 
публічних послуг в адміністративному порядку. Визначено, що встановлення 
обов’язкової стадії оскарження результатів правозастосовної діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації сприятиме спрощенню подальшого судового 
розгляду адміністративного позову та забезпечить підвищення ефективності 
внутрішньовідомчого контролю у сфері публічного адміністрування. 

На основі вивченого досвіду країн Західної Європи в аналізованій сфері для 
підвищення якості надання публічних послуг, а також визначення 
адміністративних процедур, порядку й форм контролю за виконанням 
технічних регламентів, порядку та форм оскарження рішень, дій (бездіяльності) 
органу, який надає адміністративну послугу, обґрунтовано доцільність 
запровадження адміністративного порядку оскарження результатів 
правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації з надання 
публічних послуг. 

З’ясовано доцільність запровадження загальних і спеціальних регламентів 
розгляду адміністративних скарг, що подаються суб’єктами звернення 
(фізичними та юридичними особами) на рішення й результати дій чи 
бездіяльності органів публічної адміністрації у сфері надання публічних послуг. 

У підрозділі 2.4 «Притягнення до відповідальності осіб за відмову в наданні 
публічних послуг» запропоновано дефініцію притягнення до відповідальності 
осіб за відмову в наданні публічних послуг. 

Розкрито склад правопорушення щодо надання адміністративних послуг у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

Запропоновано доповнити Кодекс України про адміністративні 
правопорушення статтею 188-43 «Порушення вимог законодавства з питань 
надання публічних послуг», у результаті чого буде встановлено 
відповідальність осіб за відмову в наданні публічних послуг. 

Акцентовано увагу на тому, що адміністративна відповідальність за таке 
правопорушення, як відмова в наданні публічних послуг, поділяється на 
порушення порядку надання публічних послуг, порушення порядку отримання 
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публічних послуг, порушення процедури поводження з об’єктами підвищеної 
небезпеки, які є об’єктом публічних послуг. 

Розділ 3 «Зарубіжний досвід і напрями вдосконалення вітчизняного 
законодавства щодо гарантій забезпечення законності надання публічних 
послуг в Україні» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг» охарактеризовано нормативно-правові акти різних 
країн світу, що стосуються стандартів надання публічних послуг, а саме: 
«Хартію громадян» (Великобританія, Індія, 1992 р.), «Хартію Маріанна» 
(Франція, 1992 р.), «Хартію прав споживачів державних послуг» (Бельгія, 
1992 р.), Європейську хартію місцевого самоврядування (що ратифікована 
Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 р.) тощо. 

Встановлено, що кожна країна має свою систему законодавства та 
відповідну систему надання публічних послуг згідно з національними 
особливостями. Однак спільним для всіх розглянутих країн є прагнення держав 
покращити співпрацю з громадянами. На виконання цього прагнення 
впроваджено надання послуг через Інтернет, водночас не відкидаються й інші 
способи комунікації – поштою та за особистим зверненням осіб до органів 
влади. 

Обґрунтовано доцільність запровадження в Україні позитивного досвіду 
Республіки Сінгапур щодо реформування системи правосуддя, у тому числі з 
надання судових послуг, яке почалося із запровадження Судової хартії, що мала 
посприяти підвищенню рівня доброзичливого ставлення суддів до відвідувачів, 
а насамперед – зменшенню тривалості судового розгляду. 

Зроблено висновок, що затвердження Радою суддів України у 2015 р. 
документа «Система оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники 
та методи», з огляду на досвід зарубіжних держав у виробленні критеріїв 
оцінки діяльності судових органів із надання публічних послуг, дало змогу 
виявити негативні місця такої оцінки відповідними судами та провести її 
вдосконалення, зокрема, з надання судових послуг. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг» виокремлено й охарактеризовано такі основні 
напрями покращення надання гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг: правовий, інформаційний, організаційний та методичний. 

Встановлено, що правовий напрям полягає в удосконаленні норм 
вітчизняного законодавства (наприклад, розроблення та прийняття Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері надання 
публічних послуг» тощо). 

Організаційний напрям включає такі елементи вдосконалення: а) перегляд і 
зведення публічних послуг у єдиний реєстр, у якому має міститися назва 
публічної послуги, суб’єкт публічної адміністрації, що надає публічну послугу, 
нормативно-правова основа надання конкретного виду послуг, перелік 
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документів для отримання послуги, форма оплати тощо; б) покращення 
доступності інформації щодо видів гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг, яке полягає в запровадженні консультацій в онлайн-режимі, 
виданні буклетів (брошур) та їх безоплатному розповсюдженні у приміщенні 
органу публічної адміністрації, створенні консультаційних кабінетів тощо; 
в) створення механізму контролю у сфері надання публічних послуг як однієї з 
гарантій забезпечення законності прав і свобод людини у процесі надання 
публічних послуг; г) удосконалення сервісної культури співробітників органів 
публічної адміністрації щодо видів гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг (прихильність до високої якості обслуговування, 
зосередження уваги на громадянинові/клієнті у сфері надання публічних 
послуг, постійне підвищення якості обслуговування щодо надання публічних 
послуг, інноваційне організаційне середовище, включеність (емоційна 
залученість) персоналу (engagement), підтримуюче лідерство, чуйний сервіс, 
постійне навчання). 

Методичний напрям – це покращення методичного забезпечення видів 
гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, яке полягає в 
розробленні відповідних рекомендацій для підвищення якості чи ефективності 
забезпечення видів гарантій забезпечення законності надання публічних 
послуг. Він характеризується такими ознаками: а) алгоритмом дій для суб’єктів 
звернення щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 
адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку; 
б) удосконаленням контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації 
щодо надання публічних послуг; в) особливостями звернення фізичних осіб як 
виду гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в Україні 
тощо. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, а також 
виокремлено проблеми їх нормативного закріплення й практичної реалізації, 
сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 
сфері та практики його застосування. За результатами дисертаційної роботи 
сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено поняття, ознаки та види гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг. До ознак гарантій забезпечення законності надання 
публічних послуг віднесено регламентацію нормативно-правовими актами, 
наявність специфічних юридичних засобів, встановлення певних умов і порядку 
реалізації прав суб’єктів звернення, юридичні засоби охорони прав суб’єктів – 
споживачів публічних послуг, захист у разі порушення у процесі розгляду заяви 
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фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, 
дозволу, ліцензії, сертифіката, акта, посвідчення). 

2. Розкрито принципи гарантій забезпечення законності надання публічних 
послуг, у результаті чого запропоновано їх поділ на загальні та спеціальні. 
Акцентовано увагу на дотриманні принципу законності публічних послуг, який 
полягає в чіткому правовому регулюванні їх виключно законами України, а не 
підзаконними нормативно-правовими актами з метою усунення численних 
прогалин і колізій законодавства, яке застосовується суб’єктами забезпечення 
законності надання публічних послуг. 

3. Охарактеризовано правове регулювання гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг у вітчизняному законодавстві. Основними 
проблемами гарантій забезпечення законності надання публічних послуг, які 
потребують вирішення на законодавчому рівні, є: а) колізії в законах України, 
що призводять до різного тлумачення певних положень як суб’єктами влади, 
так і суб’єктами звернення (фізичними чи юридичними особами); б) відсутність 
державної політики щодо гарантій забезпечення законності надання публічних 
послуг, що полягає в різноманітності понять видів послуг (державні, 
адміністративні, муніципальні, соціальні тощо) у підзаконних нормативно-
правових актах; в) неузгодженість підзаконних нормативно-правових актів між 
собою, що призводить до різного тлумачення норм відповідними органами 
влади; г) недосконалий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів публічної адміністрації; д) відсутність громадського контролю за 
наданням публічних послуг тощо. 

4. Розкрито оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 
адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку. Запропоновано 
під оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації 
з надання публічних послуг розуміти нормативно врегульовану процедуру 
вчинення процесуальних дій, які забезпечують законний та об’єктивний 
розгляд справ в адміністративному та/або судовому порядку щодо оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади й місцевого 
самоврядування, їхніх посадових і службових осіб із приводу розгляду заяви 
особи (фізичної або юридичної) про видачу адміністративного акта (рішення, 
постанова або ухвала на отримання дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, 
сертифіката тощо). 

З’ясовано, що найчастіше предметом оскарження в порядку 
адміністративного судочинства є дії, рішення або бездіяльність органів 
публічної адміністрації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме 
й рухоме майно, реєстрації актів цивільного стану, у тому числі з питань 
реалізації міграційної та митної політики. 

5. Здійснено системний аналіз контролю за діяльністю суб’єктів публічної 
адміністрації щодо надання публічних послуг. Встановлено, що контроль і 
нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації має такі форми: 1) парламентський 
контроль, який здійснюється Верховною Радою України, Уповноваженим 
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Верховної Ради України з прав людини, Конституційним судом України; 
2) адміністративний контроль, реалізація якого покладається насамперед на 
Кабінет Міністрів України; 3) внутрішньосудовий контроль, функції якого 
виконують Верховний Суд (як суб’єкт перегляду судових рішень першої 
інстанції, апеляційної й касаційної інстанцій) та Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України, що розглядає справи про доцільність застосування заходів 
дисциплінарного впливу на суддів, рішення яких суперечать вимогам 
законодавства та процесуальним нормативним положенням; 4) громадський 
контроль, який здійснюється громадськими організаціями та об’єднаннями. 

Акцентовано увагу на тому, що контроль за додержанням законодавства 
щодо надання публічних послуг полягає в оптимізації. Тобто необхідно 
посилити громадський контроль та створити ефективний зворотний зв’язок з 
організаціями громадянського суспільства шляхом розроблення й 
упровадження проєкту «Розповсюдження недержавного моніторингу за 
наданням якісних публічних послуг», за допомогою якого буде підвищено 
якість надання публічних послуг відповідними суб’єктами публічної 
адміністрації. 

6. Охарактеризовано звернення фізичних осіб як вид гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг в Україні. Визначено доцільність 
прийняття адміністративного регламенту, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України, предметом якого мають стати особливості оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 
публічних послуг в адміністративному порядку. 

7. Розкрито особливості притягнення до відповідальності осіб за відмову в 
наданні публічних послуг. Запропоновано під адміністративною 
відповідальністю за відмову в наданні публічних послуг розуміти застосування 
до осіб, які порушили не лише надання та отримання певного адміністративно-
правового акта, а й порядок поводження з об’єктом підвищеної небезпеки тощо, 
адміністративних стягнень, що тягнуть за собою негативні наслідки для цих 
осіб та накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами 
на підставах, встановлених нормами адміністративного законодавства. 

8. Охарактеризовано зарубіжний досвід гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг та виділено основні напрями його запозичення для 
України. З урахуванням міжнародно-правових стандартів запропоновано такі 
напрями вдосконалення вітчизняного законодавства щодо гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг: а) розвиток теорії 
публічних послуг, а також гарантій забезпечення законності їх надання; 
б) закріплення в нормативно-правових актах видів юридичних гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг (наприклад, контроль за 
діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг, 
притягнення до відповідальності публічних службовців за відмову в наданні 
певного виду публічної послуги тощо); в) узгодження з вимогами 
європейського законодавства положень щодо прийняття, внесення змін, 
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скасування та можливості оскарження індивідуальних адміністративних актів, 
що є результатами надання публічних послуг, тощо. 

9. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке 
регулює гарантії забезпечення законності надання публічних послуг. 
Запропоновано, по-перше, прийняти Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності 
посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за 
порушення законодавства у сфері надання публічних послуг»; по-друге, 
закріпити в Законі України «Про адміністративні послуги» положення щодо 
оптимізації системи державного контролю та нагляду за сферою 
адміністративних (публічних) послуг шляхом запровадження обов’язковості 
адміністративного порядку оскарження управлінських актів або фактів 
бездіяльності владних суб’єктів, яке має передувати стадії судового 
оскарження. 

Запропоновано покращити доступність інформації щодо видів гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг завдяки здійсненню таких 
заходів: а) запровадження консультацій в онлайн-режимі, видання буклетів 
(брошур) і їх безоплатного розповсюдження у приміщенні органу публічної 
адміністрації; б) створення консультаційних кабінетів; в) створення механізму 
контролю у сфері надання публічних послуг як однієї з гарантій забезпечення 
законності прав і свобод людини у процесі надання публічних послуг; 
г) удосконалення сервісної культури співробітників органів публічної 
адміністрації щодо видів гарантій забезпечення законності надання публічних 
послуг (прихильність до високої якості обслуговування, зосередження уваги на 
громадянинові/клієнті у сфері надання публічних послуг, постійне підвищення 
якості обслуговування щодо надання публічних послуг, інноваційне 
організаційне середовище, включеність (емоційна залученість) персоналу 
(engagement), підтримуюче лідерство, чуйний сервіс, постійне навчання). 
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АНОТАЦІЇ 
 

Бойко О.В. Гарантії забезпечення законності надання публічних послуг 
в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг в Україні, а також 
виокремлено проблеми їх нормативного закріплення й практичної реалізації, 
сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 
сфері та практики його застосування. 

Визначено поняття, ознаки та види гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні. Запропоновано визначення гарантій 
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забезпечення законності надання публічних послуг, під якими варто розуміти 
правові норми, що визначають специфічні юридичні засоби, умови й порядок 
реалізації прав, юридичні засоби їх охорони та захисту в разі порушення у 
процесі розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу 
адміністративного акта (рішення, дозволу, ліцензії, сертифіката, акта, 
посвідчення тощо). Розкрито принципи гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг. Охарактеризовано правове регулювання гарантій 
забезпечення законності надання публічних послуг у вітчизняному 
законодавстві. Розкрито оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації з надання публічних послуг у судовому порядку 
(адміністративне судочинство). Здійснено системний аналіз контролю за 
діяльністю суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг. 
Охарактеризовано звернення фізичних осіб як вид гарантій забезпечення 
законності надання публічних послуг в Україні. Розкрито особливості 
притягнення до відповідальності осіб за відмову в наданні публічних послуг. 
Узагальнено зарубіжний досвід стосовно гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг і виділено його позитивні здобутки для 
запровадження в Україні. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства, яке регулює гарантії забезпечення законності надання публічних 
послуг, та практики його реалізації. 

Ключові слова: відповідальність, гарантія, законність, контроль, 
оскарження, публічна послуга. 

 
Бойко А.В. Гарантии обеспечения законности предоставления 

публичных услуг в Украине. – 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 приведено теоретическое обобщение и новое решение 
научной задачи, что проявляется в определении сущности гарантий 
обеспечения законности предоставления публичных услуг в Украине, а также 
выделены проблемы их нормативного закрепления и практической реализации, 
сформулированы предложения по совершенствованию действующего 
законодательства в этой сфере и практики его применения. 

Определено понятие, признаки и виды гарантий обеспечения законности 
предоставления публичных услуг в Украине. Предложено определение 
гарантий обеспечения законности предоставления публичных услуг, под 
которыми следует понимать правовые нормы, определяющие специфические 
юридические средства, условия и порядок реализации прав, юридические 
средства их охраны и защиты в случае нарушения в процессе рассмотрения 
заявления физического или юридического лица о выдаче административного 
акта (решения, разрешения, лицензии, сертификата, акта, свидетельства и так 
далее). Раскрыты принципы гарантий обеспечения законности предоставления 
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публичных услуг. Представлено правовое регулирование гарантий обеспечения 
законности предоставления публичных услуг в отечественном 
законодательстве. Охарактеризовано обжалование решений, действий или 
бездеятельности субъектов публичной администрации по предоставлению 
публичных услуг в судебном порядке (административное судопроизводство). 
Осуществлен системный анализ контроля за деятельностью субъектов 
публичной администрации о предоставлении публичных услуг. 
Охарактеризованы обращения физических лиц как вид гарантий обеспечения 
законности предоставления публичных услуг в Украине. Раскрыты 
особенности привлечения к ответственности лиц за отказ в предоставлении 
публичных услуг. Обобщен зарубежный опыт относительно гарантий 
обеспечения законности предоставления публичных услуг и выделены его 
положительные достижения для внедрения в Украине. Обоснованы 
предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 
гарантии обеспечения законности предоставления публичных услуг, и практики 
его реализации. 

Предложено отнести к видам гарантий обеспечения законности 
предоставления публичных услуг в Украине обжалование решений, действий 
или бездеятельности субъектов по предоставлению публичных услуг; контроль 
за деятельностью соответствующих субъектов по предоставлению публичных 
услуг; обращение физических лиц (граждан и лиц без гражданства) в 
соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан»; привлечение к 
ответственности публичных служащих за отказ в предоставлении 
определенного вида публичных услуг. 

Предложено принять Закон Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно усиления ответственности 
должностных лиц органов государственной власти и органов местного 
самоуправления за нарушение законодательства в сфере предоставления 
публичных услуг», а также закрепить в Законе Украины «Об 
административных услугах» положение относительно оптимизации системы 
государственного контроля и надзора за сферой административных 
(публичных) услуг путем введения обязательности административного порядка 
обжалования управленческих актов или фактов бездействия властных 
субъектов, которое должно предшествовать стадии судебного обжалования. 

Ключевые слова: гарантия, законность, контроль, обжалование, 
ответственность, публичная услуга. 

 
Boiko O.V. Guarantees to ensure the legality of the provision of public 

services in Ukraine. – 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 dissertation presents the theoretical generalization and new solution of the 
scientific problem, which is manifested in defining the essence of guarantees for 
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ensuring the legitimacy of the provision of public services in Ukraine, identifies the 
problems of their normative fixing and practical implementation, proposes the 
improvement of the current legislation in this field and practice. 

The concepts, features and types of guarantees for ensuring the legality of the 
provision of public services in Ukraine are defined. It is proposed to define 
guarantees for ensuring the legality of the provision of public services, under which 
should be understood the legal norms that determine specific legal means, conditions 
and procedure for the exercise of rights, legal means of their protection and 
protection in case of violation of an application of an individual or legal entity to 
issue an administrative act (decision, permit, license, certificate, act, certificate, etc.). 
The principles of guaranteeing the lawfulness of the provision of public services are 
disclosed. The appeal of decisions, actions or inaction of the subjects of public 
administration on the provision of public services in court (administrative 
proceedings) is characterized. A systematic analysis of the control over the activities 
of public administration entities on the provision of public services was carried out. 
The appeals of individuals are characterized as a form of guarantees to ensure the 
legality of the provision of public services in Ukraine. The features of holding 
persons accountable for refusing to provide public services are disclosed. Foreign 
experience has been summarized regarding guarantees for ensuring the legality of the 
provision of public services and its positive achievements for implementation in 
Ukraine have been highlighted. The proposals on improving the legislation governing 
the guarantees of ensuring the legality of the provision of public services and the 
practice of its implementation are substantiated. 

Key words: appeal, control, guarantee, legality, liability, public service. 
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