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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Процедура надання адміністративних послуг 

займає одне із ключових місць правовідносин в адміністративному праві. 

Аналіз спеціальної літератури за останні роки дозволяє встановити 

збільшення фундаментальних наукових досліджень щодо проблематики 

процедурного аспекту надання адміністративних послуг, однак при цьому 

сама сутність процедури надання адміністративних послуг залишається в 

науці адміністративного права дискусійною.  

Згідно з даними реєстру надання адміністративних послуг, нині в 

Україні на рівні органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

надається близько 1070 послуг. При цьому 35 % із них можна віднести до 

функцій органів, що їх надають, оскільки ці послуги не мають на меті 

задоволення потреб суб’єктів звернення, а спрямовані передусім на 

впорядкування внутрішніх механізмів взаємодії між суб’єктами публічної 

адміністрації. Решта – адміністративні послуги, що надаються фізичним 

та/або юридичним особам.  

До проблемних питань, які негативно впливають на ефективність 

здійснення процедури надання адміністративних послуг, необхідно віднести: 

неузгодженість нормативно-правових актів щодо процедури надання 

адміністративних послуг – Закону України «Про адміністративні послуги» та 

інших норм законодавства; недосконале наукове, методичне забезпечення 

процедури надання адміністративних послуг органами публічної 

адміністрації; невідповідність її європейським та світовим вимогам; 

неврегульованість розмірів оплати всіх видів адміністративних послуг на 

рівні єдиного законодавчого акта тощо. Вказані обставини зумовили 

необхідність проведення системного монографічного дослідження процедури 

надання адміністративних послуг у діяльності органів публічної адміністрації 

в Україні, що відповідає сучасним тенденціям державотворення в Україні. 
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Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять роботи відомих 

правників: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, К. К. Афанасьєва, 

В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, В. Т. Білоуса, О. Г. Бондаря, Н. В. Васильєва, 

М. Ю. Віхляєва, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, 

І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 

О. В. Кузьменко, В. І. Курила, Є. В. Курінного, А. С. Лагоди, Є. О. Легези, 

Д. М. Лук’янця, П. С. Лютікова, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, 

О. І. Миколенка, Р. М. Опацького, Г. М. Писаренко, В. Ф. Погорілка, 

Д. В. Приймаченка, А. О. Селіванова, О. Л. Соколенко, О. С. Сосновика, 

С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука, О. Г. Циганова, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша 

та ін. 

Розробленню цієї проблематики сприяли дослідження вчених стосовно 

правових проблем діяльності органів публічної адміністрації, результатом 

яких стало внесення низки змін та доповнень до чинного законодавства 

України з питань надання адміністративних послуг (Д. О. Власенко, 

М. Б. Острах, В. В. Петьовка, В. І. Сіверін та ін.). Окремі аспекти реалізації 

надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації в різних 

сферах розглянуто в монографічних працях І. О. Бондаренка, 

Т. О. Булковського, Н. В. Васильєвої, О. О. Воронятнікова, В. І. Горбатюка, 

С. Л. Дембіцької, І. В. Дроздової, М. О. Колеснікова, О. В. Левченка, 

О. Б. Ляшка, А. В. Міськевич, І. А. Мордвіна, Я. І. Скоромного, 

К. В. Химичука тощо. Серед досліджень зазначеної проблеми у вітчизняній 

науці на рівні докторської дисертації слід назвати працю О. М. Буханевича 

«Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних 

послуг в Україні» (2016 р.), в якій комплексно розкрито теоретичні основи та 

практику правового регулювання надання адміністративних послуг в Україні.  

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

Дисертація пов’язана з підготовкою змін до адміністративного законодавства 

та має безпосереднє відношення до Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD%20%D0%86$
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р, 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р, 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 01 квітня 2014 р. № 333-р, Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

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

Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії НАПрН від 

18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

тому, щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та 

нормативних джерел з’ясувати сутність і характеристику процедури надання 

адміністративних послуг в Україні, виокремити проблеми її нормативного 

закріплення, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у цій сфері і практики його застосування.  

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

 сформулювати поняття процедури надання адміністративних 

послуг та виділити її ознаки; 

 визначити принципи та здійснити класифікацію процедури надання 

адміністративних послуг; 

 розкрити правову основу процедури надання адміністративних 

послуг; 

 охарактеризувати зміст стадій процедури надання адміністративних 

послуг;  

 розкрити систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

процедури надання адміністративних послуг в Україні; 
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 визначити сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації щодо процедури надання адміністративних 

послуг; 

 розкрити контроль як різновид гарантії забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг; 

 охарактеризувати зарубіжний досвід процедури надання 

адміністративних послуг; 

 обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що 

регулює процедуру надання адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації, та практики його реалізації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з процедурою 

надання адміністративних послуг. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий аспект 

процедури надання адміністративних послуг. 

Методи дослідження. Для забезпечення концептуальної єдності 

дисертаційної роботи в ній було використано сукупність методів наукового 

пізнання. Методологічну основу дослідження становлять загальні та 

спеціальні методи наукового пізнання. 

За допомогою діалектичного методу розглянуто проблеми, які 

виникають у процесі становлення та розвитку інституту адміністративних 

послуг, що сприяло більш ґрунтовному та вичерпному формулюванню 

висновків дисертаційної роботи. Історичний метод дав змогу дослідити 

закономірності формування правового інституту процедури 

адміністративних послуг (підрозділ 1.1). Формально-юридичний метод 

використано для констатації та аналізу окремих правових норм у сфері 

процедури надання адміністративних послуг (підрозділи 1.3, 3.2). Логіко-

семантичний метод дав можливість побудувати, поглибити й конкретизувати 

категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 1.2, 2.4). Структурно-функціональний 

метод сприяв аналізу адміністративно-правового регулювання діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації щодо процедури надання адміністративних 
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послуг, виявленню недоліків їхньої діяльності (підрозділ 2.2). Методи аналізу 

і синтезу дали змогу виявити основні тенденції та проблеми процедури 

надання адміністративних послуг, розробити концептуальні підходи до 

вдосконалення системи надання адміністративних послуг (підрозділи 2.1, 

3.2). За допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано 

особливості зарубіжного досвіду процедури надання адміністративних 

послуг (підрозділ 3.1). Зі спеціально-наукових методів юридичної науки 

використано також формально-догматичний метод, який дав змогу 

проаналізувати адміністративне законодавство, визначити нормативно-

правовий зміст окремих категорій, виявити наявні проблеми та 

запропонувати можливі шляхи їх вирішення (підрозділи 1.3, 2.3, 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також міжнародні нормативно-правові акти. 

Емпіричною базою дослідження є результати діяльності суб’єктів 

державної влади (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства юстиції України та ін.), а також органів місцевого 

самоврядування (Дніпропетровської міської ради, Запорізької міської ради, 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Запорізької обласної 

державної адміністрації) з надання адміністративних послуг за період 2012–

2016 рр., відомості, що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України, 

правова публіцистика тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці монографічним 

дослідженням процедури надання адміністративних послуг в Україні. У 

ньому сформульовано та обґрунтовано низку нових положень, висновків, 

пропозицій, зокрема: 
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уперше: 

– аргументовано необхідність включення принципу мовчазної згоди до 

системи принципів процедури надання адміністративної послуги як дієвого 

заходу дотримання суб’єктами надання адміністративних послуг інших 

спеціальних принципів процедури надання адміністративних послуг та 

підвищення рівня суспільної довіри до суб’єктів надання адміністративних 

послуг з боку споживачів таких послуг; 

– запропоновано виділення додаткової стадії процедури надання 

адміністративних послуг – «оформлення (погодження) результату надання 

адміністративної послуги», яка полягає в юридичній оцінці зібраної 

інформації, повному і всебічному дослідженні матеріалів справи з метою 

встановлення об’єктивної істини, ухвалення конкретного рішення, яке має 

прийматися суб’єктами виконавчої влади на підставі норм права, 

об’єктивних даних та внутрішнього переконання; 

– сформульовано перелік основних напрямів удосконалення процедури 

надання адміністративних послуг (нормативно-правовий, організаційно-

кадровий, інформаційно-технологічний) та охарактеризовано їх; 

удосконалено: 

– наукове розуміння контролю як засобу забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг, який визначено як 

регламентовану законодавством діяльність суб’єктів публічної адміністрації, 

громадян чи їх об’єднань щодо спостереження за виконанням положень 

нормативно-правових актів відповідними органами, належним виконанням 

ними своїх повноважень та дотриманням прав, свобод і законних інтересів 

споживачів; 

– наукові положення щодо системи суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері процедури надання адміністративних послуг в Україні 

залежно від виконуваних ними функцій: суб’єкти вироблення політики щодо 

адміністративних послуг; суб’єкти, які безпосередньо надають 

адміністративні послуги; суб’єкти, які контролюють якість надання 
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адміністративних послуг; 

– тези щодо виділення додаткових ознак процедури оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації стосовно 

процедури надання адміністративних послуг, а саме: а) безпосередня 

ініціатива (заява) фізичних та юридичних осіб; б) імперативність правового 

регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг; 

дістали подальшого розвитку:  

– науковий аналіз особливостей процедури надання 

адміністративних послуг у зарубіжних державах (Сполученому Королівстві 

Великобританії та Північної Ірландії, Федеративній Республіці Німеччина, 

Республіці Білорусь, Республіці Польща, Сполучених Штатах Америки, 

Угорській Республіці, Чеській Республіці), яка реалізовується на принципах 

ефективності, відкритості, відповідальності та підзвітності функціонування 

органів управління, прозорості процедур та всебічної поінформованості 

суб’єктів звернення, гнучкості у перебудові органів для якісного задоволення 

потреб споживачів послуг; ґрунтується на чіткому законодавчому 

закріпленні основ існування системи надання відповідних послуг, передбачає 

постійний моніторинг та аналіз такої діяльності тощо; 

– наукові підходи до напрямів удосконалення правового базису 

процедури надання адміністративних послуг, а саме: підтримання наукових 

розробок щодо прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України в 

аспекті процедури надання адміністративних послуг; встановлення розміру 

оплати за види адміністративних послуг виключно в законодавчих актах; 

розроблення та прийняття Закону України «Про адміністративний збір», у 

якому має бути уніфіковано назву плати за адміністративні послуги; 

визначення єдиного розміру адміністративних зборів для всіх видів 

адміністративних послуг;  

– наукові положення щодо визначення критеріїв класифікації процедур 

надання адміністративних послуг за: а) юридичними наслідками ‒ процедури 
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правонаділяючого, правоприпиняючого, правообмежуючого характеру; 

б) правовою основою регламентації ‒ процедури, засновані на законодавчих 

або підзаконних актах; в) строками надання ‒ короткострокові процедури, 

довгострокові процедури; г) результатом (видом виданого адміністративного 

акта) ‒ дозвільні процедури, ліцензійні процедури тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для проведення подальших досліджень 

проблем процедури надання адміністративних послуг; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової 

основи створення якісної процедури надання адміністративних послуг, у т. ч. 

для вдосконалення Закону України «Про адміністративні послуги»; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності 

суб’єктів влади щодо процедури надання адміністративних послуг (акти 

впровадження Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 

31.03.2016; Управління адміністративних послуг та дозвільних процедур 

департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур 

Дніпропетровської міської ради від 28.03.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-

процесуальне право», під час підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідного навчального курсу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 2 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Законодавство України у світлі сучасних активних 

реформаційних процесів» (м. Київ, 2015 р.); «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 
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юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 215 сторінок, у т. ч. 

основного тексту – 185 сторінок. Список використаних джерел налічує 246 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Поняття, ознаки процедури надання адміністративних послуг 

 

 

Визначальною ознакою розвитку адміністративного законодавства у 

демократичних країнах є його спрямованість на забезпечення прав і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах із державою та її 

органами. Чітке визначення процедури відносин приватних осіб і органів 

публічної влади є однією з найважливіших гарантій цього процесу. 

Найбільш масштабні правовідносини в площині взаємодії публічних органів 

і фізичних та юридичних осіб формуються у процесі надання 

адміністративних послуг, тому регламентація процедурної діяльності в 

межах даних відносин повинна створити умови для реалізації 

конституційних прав громадян та захистити їх від можливого зловживання 

владою посадовими особами. Таким чином, саме закріплений порядок 

здійснення процедури надання зазначених послуг слугує ефективним 

механізмом втілення в життя визначених законом принципів верховенства 

права і рівності перед законом як основних засад діяльності у сфері надання 

адміністративних послуг.  

У Законі України «Про адміністративні послуги» окремого визначення 

поняття «процедура надання адміністративної послуги» та окреслення 

чіткого порядку дій суб’єктів правовідносин у сфері надання 

адміністративних послуг не міститься. Це дає вітчизняним дослідникам 

підстави стверджувати, що питання визначення механізму регулювання 

процедурного забезпечення надання адміністративних послуг сьогодні в 

Україні набуло особливої актуальності [23, с. 126-131]. 

Намагаючись окреслити теоретичні межі нашого дисертаційного 
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дослідження, почнемо з традиційного для науково-правового пошуку пункту 

– аналізу ключового поняття «процедура надання адміністративної послуги», 

який потребує встановлення суті адміністративної процедури як такої. Так, 

«процедура» (етимологічно походить від лат. «procedo» – «проходжу, 

просуваюсь» [219, с. 470; 243, с. 234]) у словниках трактується як «будь-яка 

тривала, послідовна справа, порядок, обряд» [43, с. 526], «офіційний порядок 

дій, виконання, обговорення чого-небудь» [127, с. 511]. Наведені дефініції 

дозволяють встановити  визначальні сутнісні риси процедури як явища: 

1) складається з окремих актів людської діяльності; 2) являє собою 

послідовність окремих дії; 3) об’єднана спрямованістю цих дій на 

досягнення певного результату (оформлення, виконання, здійснення, 

обговорення будь-якої справи). Отже, процедура взагалі – це визначений 

прийнятий порядок виконання певної діяльності.  

Процедура ж у правовому аспекті, або юридична процедура, – це 

регламентований юридичними нормами порядок дій або регулювання 

відповідних суспільних відносин у сфері правозастосування [31, с. 166]. 

Аналізуючи правову процедуру, О. С Лагода доходить висновку, що вона 

характеризується такими ознаками: по-перше, являє собою визначену модель 

діяльності, застосування якої в реальному житті забезпечує досягнення 

потрібного результату; по-друге, має юридичну силу – норми, якими 

визначається процедура, закріплені в нормативних актах; по-третє, обмежена 

сферою регулятивного впливу процедурних норм [93, с. 13].  

С. Гусаров і В. Білоус, розглядаючи призначеність правової процедури,  

вказують на її ключову роль у забезпеченні нерозривності правотворчості та 

правореалізації, теорії та практики: процедурна норма приймається відразу 

по виникненню основної норми, тобто їм притаманна синхронність [42, 

с. 10]. При цьому автори зауважують, що процедурні норми не торкаються 

змістового аспекту реалізації основних норм, а лише передбачають 

зовнішній процес їх впровадження. Серед ознак правової процедури вони 

виокремлюють законність – обов’язкову відповідність процедури 
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нормативній моделі, закріпленій у нормативно-правовому акті [93, с. 13; 42, 

с. 10]. 

Безумовно, вказані дослідниками характеристики правової процедури 

можуть бути екстрапольовані на всі без винятку галузі права, в тому числі й 

на адміністративно-правову сферу. Однак якщо ж ідеться про поняття 

«адміністративна процедура» як різновид юридичної процедури, то слід 

констатувати відсутність єдності наукових поглядів щодо обсягу та 

наповнення дефініції адміністративної процедури як специфічної правової 

процедури у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин. 

О. С. Лагода пропонує розглядати адміністративну процедуру як 

«встановлений законом порядок розгляду та вирішення індивідуальних справ 

органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, який закінчується 

прийняттям адміністративного акта або укладанням адміністративного 

договору» [94, с. 4]. Найбільш загальне (й дещо більш стисле порівняно з 

попереднім) визначення знаходимо в роботі В. П. Тимощука, який визначає 

адміністративну процедуру як «встановлений законодавством порядок 

розгляду та вирішення адміністративними органами індивідуальних 

адміністративних справ» [3, с. 24]. Зі свого боку, Л. Л. Попов поділяє 

адміністративні процедури на процедури «здійснення різних видів 

позитивної управлінської діяльності (процедури нормотворчої діяльності, 

процедури реалізації прав і обов’язків громадян і організацій у сфері 

управління, процедури контрольної діяльності)» і «процедури, пов’язані з 

організацією роботи апарату органів виконавчої влади» [155, с. 222]. 

В. В. Ратніков об’єднує в дефініції формальні й цільові ознаки, стверджуючи, 

що «адміністративна процедура є процесуальною формою юридичної 

діяльності уповноважених суб’єктів щодо досягнення нормативно 

передбаченого результату» [208, с. 14]. Подібний підхід використовує й 

А. І. Філатова, визначаючи адміністративну процедуру як «нормативно-

правове закріплення (правову модель) певних видів діяльності, що 
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реалізуються в межах адміністративних правовідносин і виражаються в 

певній встановленій законом правовій формі» [240, с. 92]. 

У посібнику «Адміністративне право України» адміністративні 

процедури охарактеризовані як встановлений законодавством порядок 

розгляду й розв’язання органами публічної адміністрації індивідуальних 

адміністративних справ із метою забезпечення прав і свобод, законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування 

громадянського суспільства й держави [7, с. 276]. 

Адміністративні процедури називають порядком діяльності [31; 217, 

с. 134-135], послідовно здійснюваною діяльністю [226, с. 4], порядком 

розгляду й розв’язання [7, с. 276] та вирішення індивідуальних справ [94, с. 

9]. Невід’ємним атрибутом адміністративних процедур різні дослідники 

вважають те, що вони встановлені законодавством [7, с. 276] (або 

«встановлені нормами адміністративно-процесуального права» [31; 217, 

с. 134-135; 94, с. 9]) та нормативно врегульовані [226, с. 4] (або «врегульовані 

адміністративно-процедурними нормами» [111, с. 29]).  

Не можна оминути увагою той факт, що різні трактування сутності та 

ознак адміністративної процедури є наслідком існуючого у вітчизняній науці 

адміністративного права теоретико-методологічного розколу щодо розуміння 

адміністративного процесу взагалі та його співвідношення з 

адміністративною процедурою зокрема [97]. Досить детально даний аспект 

висвітлено у праці Н. В. Галіциної «Адміністративна процедура як інститут 

адміністративного процесу» [31, с. 163-177]. 

Так званий юрисдикційний підхід базується на вузькому розумінні 

адміністративного процесу; теоретична розбудова цього підходу буда 

започаткована ще за радянських часів у роботах Н. Г. Саліщевої [212, с. 12-

16], А. П. Клюшниченко [72, с. 37] та ін. Згідно з поглядами прихильників 

цього напряму, адміністративний процес являє собою порядок застосування 

заходів адміністративного примусу, врегульований нормами 

адміністративно-процесуального права, тобто провадження у справах про 
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адміністративні правопорушення. Адміністративний процес, таким чином, 

звужується до юрисдикційно-правоохоронного аспекту адміністративного 

права. 

Другий підхід, який прийнято називати управлінським, досить широко  

розглядає адміністративний процес – як «врегульований нормами 

адміністративно-процесуального права порядок розгляду індивідуально-

визначених справ у сфері виконавчої діяльності органів державної влади, а у 

передбачених законодавством випадках – і іншими уповноваженими на те 

органами». Інакше кажучи, мається на увазі не тільки юрисдикційна, а й 

регулятивна, тобто вся нормотворча та правозастосовна діяльність 

адміністративних органів або вся сукупність адміністративних проваджень 

[31, c. 164]. Цей підхід знайшов обґрунтування в роботах С. С. Студеникіна 

[224, с. 44] і А. Є. Луньова [101, с. 43] та протягом багатьох років вважався 

провідним теоретико-методологічним спрямуванням наукового пошуку в 

галузі української адміністративно-правової науки. 

 Безумовно, управлінський підхід має досить багато аргументів на свою 

користь. Відомо, що органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування нерідко позначаються терміном «публічна адміністрація», а 

саме в широкому розумінні адміністративний процес виглядає як такий, що 

включає діяльність публічної адміністрації, на відміну від юрисдикційного 

підходу. Але насправді питання не виглядає однозначно вирішеним: 

визначення адміністративного процесу в широкому розумінні деякими 

науковцями поширюється також на адміністративне судочинство (судове 

вирішення адміністративних справ), доцільність і обґрунтованість чого  

викликає дискусії й заперечення з боку інших дослідників [31, с. 165]. 

Для вирішення питання теоретико-методологічної спрямованості 

нашого дослідження спробуємо зважено оцінити переваги й слабкі місця 

зазначених підходів. Окрім зазначеного вище аргументу, плюси широкого 

розуміння адміністративного процесу полягають у тому, що на сучасному 

етапі виконавчо-розпорядча діяльність включає в себе багато діяльнісних 
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аспектів поряд із правоохоронним, тому, за словами О. М. Бандурки й 

М. М. Тищенко, зведення адміністративного процесу до розгляду 

індивідуальних справ заперечує управлінський характер цього процесу й 

призводить до несправедливого його ототожнення із процесом кримінальним 

або цивільним [13, с. 7-9]. 

Серед прихильників широкого розуміння адміністративного процесу 

можна назвати також таких відомих правників, як В. К. Колпаков і 

О. В. Кузьменко. На думку першого, вимоги сучасності, розвиток науки 

права та принципи трансформації публічного управління в інструмент 

реалізації прав і свобод громадян, інструмент захисту людини від 

неправомірних дій з боку органів управління і їхніх службовців, втілені у 

Концепції адміністративної реформи України, корелюють саме із широким 

розумінням адміністративного процесу [80, с. 363]. О. В. Кузьменко 

наполягає на тому, що широке розуміння предмета адміністративно-

процесуального права допомагає чіткіше окреслити межі його 

функціонування, визначити окремі роль і місце у загальній системі 

українського права [87, с. 68]. 

О. І. Миколенко відносить до обов’язкових елементів  адміністративної 

процедури  врегульованість адміністративно-процедурними нормами  [111, 

c. 29]. 

Недоліки управлінського підходу до аналізу адміністративного процесу 

досить обґрунтовано й аргументовано перелічує у своєму дисертаційному 

дослідженні «Адміністративна процедура: теорія і практика застосування» 

О. С. Лагода. Серед інших висновків науковця можна окремо згадати такі: 

 – згідно з Конституцією державна влада в Україні здійснюється на 

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Широке визначення 

адміністративного процесу фактично поєднує дві окремі незалежні гілки –

виконавчу та судову влади, що є порушенням основних принципів існування 

правової держави;  
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 – загальне поняття «адміністративний процес», якщо взяти до уваги 

Кодексі адміністративного судочинства України, використовується для 

визначення окремого явища, а саме судового розгляду адміністративно-

правових спорів – із цього випливає, що використання його в широкому 

розумінні виглядає дещо некоректним;  

 – розуміння «процесу» в класичних галузях права, тобто в 

кримінальному та цивільному, характеризується такими ознаками, як 

наявність спору між сторонами та вирішення його судом. Широке 

визначення адміністративного процесу суперечить такому розумінню, що є 

неприпустимим, зважаючи на системність та узгодженість правової науки, а 

також однозначність розуміння загальних понять; 

 – юрисдикційний адміністративний процес, тобто судове 

вирішення адміністративних спорів, та позитивний адміністративний процес 

– розгляд органами виконавчої влади індивідуальних адміністративних справ 

– мають різну мету, завдання, склад та статус учасників, принципи тощо [94, 

с. 12-13; 97, с. 88; 29]. 

Проаналізувавши періодику зарубіжної літератури країн європейського 

союзу, можна дійти висновку, що в широкому значенні категорія 

адміністративного процесу у цих країнах не використовується. Наприклад, у 

Польській Республіці відносини, які у нас включаються в широке поняття 

адміністративного процесу, аналізуються через окремі правові форми 

діяльності публічної адміністрації (насамперед адміністративну процедуру) 

та судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації [246; с. 247]. 

Таким чином, більш вузьке розуміння адміністративного процесу, як і 

нерозривно пов'язаний з ним юрисдикційний підхід, виглядають у цьому 

аспекті орієнтованими на європейську правову традицію. 

У контексті нашого дослідження питання методологічного 

протиборства зазначених підходів необхідно було розглянути для 

проведення, метафорично кажучи, лінії демаркаційного розподілу між двома 

ключовими для адміністративного права поняттями – адміністративним 
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процесом і адміністративною процедурою. Дійсно, якщо спиратися 

виключно на сутнісні характеристики явищ, що означають вказані поняття – 

діяльність, регламент, об’єднаність єдиною метою, – то вони виглядають 

майже тотожними. Однак, як справедливо стверджує В. П. Тимощук, 

адміністративна процедура та адміністративний процес є самостійними 

гарантіями захисту прав та законних інтересів приватних осіб [233, с. 58-59]. 

І суттєва різниця між ними, що має місце, найбільш яскраво може бути 

продемонстрована саме на прикладі цього теоретико-методологічного 

протистояння.  

Так, за словами О. С. Лагоди, адміністративно-процесуальний аспект 

реалізується у застосуванні заходів примусу – у вигляді притягнення винних 

до адміністративної відповідальності, накладенні відповідних стягнень –але 

це зовсім не характерно для адміністративних процедур, які покликані 

вирішувати інші питання управлінської діяльності. З огляду на це науковець 

виокремлює адміністративно-юрисдикційний (процесуальний) і 

адміністративно-процедурний аспекти діяльності, зазначаючи, що для 

першого є обов`язковою й необхідною правова оцінка поведінки учасників 

управлінських відносин, тоді як в умовах другого вона може і не 

здійснюватися, якщо цього не вимагає порядок виконання процедури 

(наприклад, підготовка управлінських рішень). Крім того, справи 

адміністративно-процедурного процесу мають безспірний характер; на 

відміну від них, в адміністративно-юрисдикційному процесі така ознака існує 

[94, с. 12-13]. Іншими словами, якщо адміністративний процес може й навіть 

мусить бути розглянутий крізь призму юрисдикційного підходу, то до 

аналізу адміністративної процедури потрібно покласти теоретико-

методологічний інструментарій підходу управлінського. 

На підтримку нашої точки зору можемо навести погляди 

В. П. Тимощука, який зазначає, що  вітчизняна адміністративно-правова 

наука традиційно розглядає процедуру прийняття адміністративних актів як 

інституціональну складову структури адміністративного процесу в його 
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управлінському, або широкому значенні. Водночас, вважає науковець, 

вживання категорії «адміністративний процес» для позначення відносин, що 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства, виглядає 

найбільш коректним і раціональним її використанням [233, с. 31]. 

Висновки теоретичних пошуків спробуємо підтвердити, спираючись на 

нормативні документи. Так, у Кодексі адміністративного судочинства 

України визначено, що адміністративний процес – правовідносини, що 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства. Зазначимо, 

що категорії «адміністративна процедура» у Кодексі немає; термін 

«процедура» у своєму складі містить тільки категорія «письмова процедура» 

– за законодавчим визначенням, розгляд і вирішення адміністративної справи 

в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без виклику осіб, які 

беруть участь у справі, та проведення судового засідання на основі наявних у 

суду матеріалів у випадках, встановлених цим Кодексом [73].  

У проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, а саме в 

статті 2, використовується поняття «адміністративна процедура». Зокрема, 

під адміністративною процедурою розуміється визначений законодавством 

порядок адміністративного провадження, а під адміністративним 

провадженням – сукупність послідовно здійснюваних адміністративним 

органом процедурних дій і прийнятих процедурних рішень з розгляду та 

вирішення адміністративної справи, що завершується прийняттям 

адміністративного акта і його виконанням [8]. 

Виходячи із зазначених дефініцій, що містяться в нормативно-правових 

актах, можна побачити, що поняття адміністративний процес і 

адміністративна процедура стосуються різних напрямів адміністративно-

правової діяльності. У першому випадку законодавець чітко визначає сферу 

функціонування як «адміністративне судочинство», а щодо другого вказує 

«вирішення адміністративної справи, що завершується прийняттям 

адміністративного акта і його виконанням». 
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Вживаючи у вітчизняних законопроектах два окремі терміна – 

«адміністративна процедура» та «адміністративний процес», український 

законодавець діє за зразком більшості держав Європейського Союзу, де таке 

розмежування є досить чітким. Наприклад, у Федеративній Республіці 

Німеччина під адміністративним процесом розуміється лише судовий 

порядок вирішення адміністративно-правових спорів. У свою чергу, 

діяльність адміністративних органів щодо підготовки і прийняття 

адміністративного акта, в тому числі надання публічної  послуги або 

укладення адміністративного договору, здійснюється в рамках 

адміністративної процедури [59]. 

У галузі правового теоретизування подібні визначення 

адміністративної процедури знаходимо в працях А. Т. Комзюка, 

В. П. Тимощука, які під нею пропонують розуміти встановлений законом 

(офіційно) порядок розгляду та вирішення адміністративними органами 

адміністративних справ, спрямований на прийняття адміністративного акта 

або укладення адміністративного договору [3, c. 12-24; 81, c. 47]. 

О. І. Миколенко до дефініції адміністративної процедури включає 

суб’єктно-діяльнісний аспект, визначаючи її як урегульовану 

адміністративно-процедурними нормами послідовність дій суб’єктів 

нормотворчої й правозастосовної діяльності, структурованих відповідними 

процедурними відносинами, щодо прийняття нормативно-правових актів 

управління та вирішення адміністративних справ [111, с. 29]. 

Таким чином, можемо впевнено стверджувати, що діяльність суб’єктів 

публічної адміністрації, в тому числі щодо процедури надання публічних 

послуг, некоректно вважати адміністративним процесом через 

невідповідність принциповим методологічним засадам загальної теорії права, 

в тому числі й адміністративного права, а також через відсутність єдності та 

цілісності (спільності ознак, статусу учасників, принципів тощо) публічного 

адміністрування (адміністрації) та адміністративного судочинства. 

Виходячи з вищезазначеного, місце процедури надання 
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адміністративних послуг потрібно шукати не в структурі адміністративного 

процесу, а в структурі адміністративної процедури. При цьому під 

«адміністративною процедурою» розуміється установлений законом 

(офіційно) порядок розгляду та вирішення адміністративних справ, 

спрямований на прийняття адміністративного акта або укладення 

адміністративного договору [96, с. 121]. 

Проблема визначення поняття та окреслення змісту адміністративної 

процедури з надання адміністративних послуг сьогодні широко 

обговорюється в наукових колах і ще залишається не унормованим 

законодавчо. В спеціальній літературі можна зустріти різні варіанти дефініції 

процедури надання адміністративних послуг. Так, В. П. Тимощук визначає 

процедуру надання адміністративних послуг як порядок розгляду та 

вирішення адміністративними органами конкретних індивідуальних справ [3, 

с. 34]. О. С. Лагода додає до такого визначення, що такий порядок 

закінчується укладанням адміністративного договору або прийняттям 

адміністративного акта [94, с. 4]. Більш ґрунтовно, на нашу думку, розглядає 

цей термін Н. В. Галіцина: «встановлені законодавством правила, порядок і 

умови (зразок) вчинення процесуальних дій щодо розгляду, розв’язання і 

вирішення конкретної адміністративної справи у сфері публічного 

управління» [31, с. 167]. Підхід Л. Л. Попова зводиться до визначення 

адміністративної процедури з надання послуг як процедури здійснення 

різновидів діяльності з управління, а також процедур з організації роботи 

апарату органів виконавчої влади [155, с. 222]. На думку А. І. Філатової, це 

правова модель різновидів діяльності, реалізованих в адміністративних 

відносинах та виражених в установленій правовій формі [240, с. 92]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє окреслити низку специфічних для 

процедури надання адміністративних послуг ознак: по-перше, регламентація 

нормами адміністративного права; по-друге, процесуальний характер 

діяльності уповноважених органів та посадових осіб органів виконавчої 

влади; по-третє, ініціативність – надаються за ініціативою осіб, вираженою у 



25 

 

формі заяви; по-четверте, стадійність – наявність ряду стадій зі своїми 

часовими, змістовними та процедурними особливостями; нарешті, 

формальне закріплення результатів процедури у вигляді індивідуального 

правового акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо). 

Характеристики нормативної регламентацій, процесуальності та 

стадійності дають підстави говорити про існування спеціального 

адміністративного регламенту надання адміністративної послуги –  

встановленого порядку організації діяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та посадових осіб, 

пов’язаної з виконанням покладених завдань та реалізацією повноважень з 

надання адміністративних послуг. На нашу думку, саме адміністративний 

регламент складає змістовне ядро адміністративної процедури надання 

послуг. 

Підсумовуючи й узагальнюючи результати аналізу нормативних 

документів і теоретичних розробок, пропонуємо процедуру надання 

адміністративних послуг розглядати як врегульований адміністративно-

правовими нормами адміністративний регламент, порядок якого визначає 

діяльність суб’єктів  публічної адміністрації із розгляду заяви фізичної або 

юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, 

ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо), спрямованого на забезпечення її 

прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом 

обов'язків. 

 

 

1.2 Принципи та класифікація процедур надання 

адміністративних послуг 

 

 

Традиційним для науки вітчизняного права аспектом теоретико-

методологічного аналізу правових феноменів і процесів є обговорення 
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принципів їхнього існування чи здійснення. Принцип (від лат. «початок, 

основа) у найбільш загальному трактуванні являє собою основні засади, 

базові положення чого-небудь ‒ теорії, світогляду, політичної організації, 

навіть людської поведінки [151, с. 105]. У тлумачному словнику української 

мови термін «принципи» визначено як «основні вихідні положення якої-

небудь наукової системи» [119, с. 714]. У науковій літературі знаходимо такі 

дефініції принципів: відображення у свідомості людей об’єктивної сутності 

відповідного явища [129, с. 34]; основні положення, які відображають пізнані 

та засвоєні людиною об’єктивні закони та закономірності, котрими 

керуються органи управління в процесі створення і функціонування 

соціальних систем управління [151, с. 109]; основоположні ідеї, на базі яких 

будується та функціонує апарат управління [214, с. 15-16]; вихідні, основні 

правила, керівні настанови, норми діяльності, що застосовуються для 

організації системи управління загальними процесами [14, с. 67]. Зазначені 

визначення дозволяють дійти висновку, що важливість принципів для теорії і 

практики полягає в головних аспектах їхнього призначення ‒ пізнанні та 

управлінні. 

Фундаментальність принципів усіх соціальних систем полягає в тому, 

що вони встановлюються людьми як керівні орієнтири [132, с. 43]. Стосовно 

системи права принципи відіграють досить специфічну роль: якщо право у 

найбільш загальному вигляді являє собою систему норм, то принципи права 

у такому разі постають як феномени з метанормативним (понаднормативним) 

змістом – як те, що визначає норми. Виступаючи нормативною (чи, скоріше, 

метанормативною) основою всіх правових явищ, принципи визначають межі 

правотворчості та правозастосування, окреслюють механізми правової 

регуляції та закріплюють цінності правової культури.  

У зв’язку з вищезазначеним ми не можемо обійти увагою питання: а чи 

доречно взагалі вести мову про принципи якогось окремого правового явища 

(у нашому випадку  – процедури надання адміністративних послуг), якщо 

принципи належать до сфери високої теорії, а адміністративні процедури – 
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це конкретно-практичний інструмент взаємодії суб’єктів-громадян із 

суб’єктами владних повноважень? І якщо все ж так, то, можливо, не 

обов’язково встановлювати окрему групу принципів адміністративно-

послугової правової діяльності, а доцільно обмежитися посиланням на 

загальні принципи права? 

Безумовно, такий шлях був би досить простим, але вірним його вважати 

не можна. Так, принципи – предмет і результат теоретизування, стосуються 

найбільш загальних питань, але їхній вплив на практичну правову діяльність 

не піддається сумніву, навіть якщо йдеться про окремі процедури: 

впливаючи на всю систему норм, принципи діють і на окремі норми, 

призначені для регуляції певного роду суспільних відносин. До того ж саму 

систему правових принципів не можна вважати монолітним, раз і назавжди  

усталеним феноменом: принципи також піддаються впливу реальності, 

змінюючись відповідно до суспільних змін (і нещодавня історія вітчизняної 

правової науки слугує цьому доказом). Тому усталені  в науковій літературі 

системи принципів час від часу потребують певного коригування, перегляду й 

пересистематизації. 

Крім того, говорячи про принципи процедури надання 

адміністративних послуг, ми не маємо забувати про особливу міжгалузеву 

природу предмета нашого дослідження. Належачи до сфери адміністративно-

правової діяльності, процедура надання адміністративних послуг є одночасно 

складовою і правової, і управлінської галузі, тому, крім безпосередньо 

правових, регулюється також і принципами державного управління: як 

відомо, надання адміністративних послуг є одним із напрямків управлінської 

діяльності органів внутрішніх справ, який має зовнішньо-адміністративне 

спрямування.  

Таким чином, можемо стверджувати, що принципи процедури надання 

адміністративних послуг являють собою складну систему різногалузевих 

принципів, в якій загальні принципи права надають керівні орієнтири 

публічно-адміністративній діяльності, принципи управління «відповідають за 
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інтеграцію окремих видів управлінської діяльності, взаємну їх погодженість 

та загальну спрямованість на реалізацію потрібної мети» [210, с. 4], а 

спеціальні регламентують процедурну діяльність з  надання 

адміністративних послуг як різновид адміністративно-правової діяльності.  

Думки, подібні нашій, зустрічаємо в працях відомих вітчизняних 

фахівців. Так, Г. Г. Забарний, Р. А. Калюжний, О. В. Терещук, В. К. Шкарупа 

зазначають, що система адміністративно-правових принципів складається із 

загальних, які мають засадниче значення для всієї галузі адміністративного 

права, та галузевих принципів, які, у свою чергу, поділяються на основні 

принципи та принципи формування й функціонування його окремих 

інститутів (наприклад, принципи державної служби, принципи 

адміністративної відповідальності, принципи адміністративної процедури 

тощо) [4, с. 15]. 

Слід зазначити, однак, що в науковій літературі частіше зустрічається 

інший поділ адміністративно-правових принципів; не виокремлюючи 

загальних, основних і інституціональних (або, в нашому випадку, правових, 

управлінських і спеціально-конкретних), дослідники за традицією 

розподіляють принципи на загальні і спеціальні. Так, наприклад, стверджує 

Г. Й. Ткач, чия класифікація адміністративно-правових принципів сьогодні 

вважається однією з перших теоретичних спроб аналізу принципів 

адміністративного права на етапі реформування науки та переходу галузі 

адміністративного права на шлях демократичних стандартів. За цією 

класифікацією, виділяються загальні (принцип законності, принцип 

пріоритету прав та свобод людини і громадянина, принцип рівності громадян 

перед законом, принцип демократизму нормотворчості й реалізації права, 

принцип взаємної відповідальності держави і людини, принцип гуманізму і 

справедливості у взаємовідносинах між державою і людиною) та спеціальні, 

тобто галузеві принципи (принципи державної служби, принципи 

адміністративної відповідальності, принципи адміністративного 

процесу) [234, с. 80-84]. Подібної позиції дотримується О. М. Бандурка, 
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відрізняючи загальні принципи – «правила поведінки, якими мають 

керуватися всі суб’єкти управління незалежно від свого статусу» – від 

принципів управління на рівні галузі або на статусному рівні – 

інституційному, організаційному, груповому [14, с. 32]. Н. Р. Нижник, 

використовуючи системний підхід, виокремлює суспільно-політичні 

принципи (законність, демократизм, гласність тощо) та принципи державно-

управлінської діяльності (функціональність, нормативна диференціація 

функцій, відповідність функцій потребам соціальної системи й т.п.) [118, с. 10-

11]. В. М. Плішкін розглядає питання принципів управління крізь призму 

теоретико-організаційної дослідницької оптики, розподіляючи їх на 

загальноорганізаційні, тобто загальні (законність, гласність, гуманізм, 

науковість, системність, плановість тощо), та організаційно-технологічні, 

тобто спеціальні – принципи побудови систем управління й принципи 

здійснення процесу управління [151, с. 114]. 

Такий дворівневий розподіл, на наш погляд, має достатньо ґрунтовні 

підстави: річ у тому, що найбільш загальні, фундаментальні принципи права 

‒ пріоритет прав і свобод людини, верховенство права, рівність усіх перед 

законом, демократизм і гуманізм ‒ вже міцно укоренилися в усіх галузевих 

системах принципів права, в тому числі й адміністративно-правовій сфері, 

для того не потребують окремого виділення. Іншими словами, загальні 

принципи стосовно предмета нашого дослідження покликані визначити 

орієнтири загального спрямування адміністративно-правової діяльності, тоді 

як спеціальні конкретизують особливості її провадження саме у процедурній 

сфері.  

Якщо  звернутись до напрацювань вітчизняних науковців, можна 

знайти низку аргументованих спроб конкретизувати перелік загальних 

принципів надання адміністративних послуг. Наприклад, О. Ф. Скакун 

вважає їх похідними від загальних принципів організації і діяльності 

державного апарату ‒ відправних засад, незаперечних вимог, які висуваються 

до функціонування державних органів, зокрема: 1) пріоритет прав і свобод 
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людини; 2) єдність і поділ влади; 3) верховенство права; 4) законність; 

5) ієрархічність; 6) організаційно-правова пов’язаність діяльності державних 

органів і посадових осіб; 7) демократизм методів і стилю роботи; 

8) змінюваність; 9) поєднання колегіальності та єдиноначальності; 

10) гласність і урахування громадської думки; 11) професійна 

компетентність; 12) економічність; 13) програмування; 14) науковість [217, 

c. 94]. 

І. Б. Коліушко та В. П. Тимощук для остаточного вирішення проблеми 

визначення загальних принципів надання адміністративних послуг пропонують 

звернутися до зарубіжного досвіду. На думку вчених, у країнах Заходу розвиток 

правового регулювання адміністративних відносин відбувся в тому числі й 

завдяки напрацюванню обов’язкових стандартів, суттєвих вимог до порядку й 

процедури цих відносин, тобто принципів. До таких принципів, за словами 

дослідників, належать: верховенство права, законність, відкритість, 

підконтрольність, обов’язковість мотивування рішень, обмеження дефектної 

влади та гарантування правового захисту [26, с. 177]. Саме відповідність 

зазначеним принципам-стандартам слугує критерієм вимірювання якості 

надання адміністративних послуг, дозволяє перевіряти й підтримувати 

ефективність адміністративної діяльності. 

В. П. Тимощук та А. В. Юрмач наводять власний перелік загальних 

принципів, на яких мають будуватися відносини публічної адміністрації та 

приватних осіб: верховенство права, пріоритет прав і свобод людини і 

громадянина, справедливість та гуманізм у діяльності публічної 

адміністрації; законність діяльності публічної адміністрації, тобто діяльність 

виключно в межах повноважень та в порядку, визначених законом; 

відкритість, тобто загальна доступність до інформації про діяльність та 

рішення публічної адміністрації; процедурна справедливість ‒ гарантування 

зваженого та неупередженого застосування права, поваги до людини, захисту 

її честі та гідності; пропорційність, тобто обмеження адміністративних дій 

метою, якої необхідно досягти; підконтрольність ‒ обов’язковий внутрішній 
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та зовнішній контроль за діяльністю публічної адміністрації, в тому числі 

судовий; відповідальність, тобто обов’язок кожного адміністративного 

органу відповідати за свої дії та прийняті рішення перед особою та 

суспільством [232, с. 10]. 

Цікаві теоретичні пропозиції й висновки щодо принципів надання 

послуг можна зустріти в літературі з економіки, соціології, теорії ігор. 

Безумовно, їх не можна використати як безпосередні теоретико-

методологічні підвалини для дослідження в галузі адміністративного права, 

але вони здатні певним чином розширити наше наукове уявлення про  

адміністративні послуги як різновид послуг взагалі. Це видається особливо 

актуальним сьогодні, в момент переносу наголосу з владних на сервісні 

функції суб’єктів публічної адміністрації. Так, спеціаліст з маркетингу 

Л. В. Ткаченко виділяє такі загальні принципи надання послуг: синергізм 

(здійснення взаємної фінансово-інвестиційної підтримки різних груп послуг, 

а також економії коштів при збільшенні масштабів послуг); стратегічна 

гнучкість (поєднання послуг або їх асортиментних груп залежно від 

особливостей і технологій, цільового сегмента конкурентних умов та інших 

факторів зовнішнього середовища); спадкоємність, коли нова послуга, що 

змінює стару, зберігає деякі її риси; безперервність, сутність якої полягає у 

тому, що не повинно бути дуже довгих часових періодів у відсутності послуг; 

послідовність, тобто присутність сукупних етапів надання послуг, які 

спрямовані на досягнення єдиної мети й слідують один за одним [235, с. 384]. 

Щодо питання нормативної закріпленості загальних принципів, то, 

наприклад, колектив адміністративістів у підручнику «Адміністративне 

право України» за редакцією Ю. П. Битяка висловлює думку, що загальні 

принципи адміністративно-правової діяльності закріплені в Конституції 

України, і називає серед них принципи відповідальності органів виконавчої 

влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою; 

верховенство права; законність; участь громадян та їх об’єднань в 

управлінні; рівноправ’я громадян в управлінні; гласність [1, с. 9]. 
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Аналізуючи загальні принципи українського адміністративного права, 

В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. В. Зуй доходять висновку, що вони 

закріплені в Конституції України й конкретизуються і розвиваються в 

законодавчих та інших нормативно-правових актах. До таких науковці 

відносять: 1) принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 

2) принцип верховенства права та правового закону; 3) принцип рівності 

однорідних суб’єктів адміністративного права перед законом; 4) принцип 

демократизму; 5) принцип взаємної відповідальності суб’єктів публічної 

адміністрації і об’єктів публічного управління; 6) принцип гуманізму і 

справедливості у взаємовідносинах між суб’єктами публічної адміністрації та 

об’єктами публічного управління [5, с. 82]. 

Перелік загальних принципів, на яких має ґрунтуватись 

функціонування всієї системи адміністративних послуг і яким покликані 

відповідати процедури надання таких послуг, містить ст. 4 Закону України 

«Про адміністративні послуги»: 1) принцип верховенства права, у тому числі 

законності та юридичної визначеності; 2) стабільності; 3) рівності перед 

законом; 4) відкритості та прозорості; 5) оперативності та своєчасності; 

6) доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

7) захищеності персональних даних; 8) раціональної мінімізації кількості 

документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання 

адміністративних послуг; 9) неупередженості та справедливості; 

10) доступності та зручності для суб’єктів звернень [157]. Ці принципи 

базуються на відповідних нормах Конституції України та ч. 3 ст. 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України [73]. 

Підбиваючи підсумки проведеному аналізу теоретичних надбань і 

нормативних приписів стосовно загальних принципів адміністративної 

процедури надання послуги, можемо зазначити таке. Загальні принципи 

адміністративної процедури мають основоположний характер, відображають 

основні закономірності надання адміністративних послуг, забезпечують 

гармонію, узгодженість і рівновагу в цьому процесі. До загальних принципів 
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процедури надання адміністративних послуг пропонуємо віднести принципи 

законності, рівності, справедливості, гласності, свободи вибору, системності, 

гуманізму, демократизму та науковості. 

Так, використання принципу законності під час процедури надання 

адміністративних послуг означає, що ця діяльність, її форми та методи 

повинні перебувати у відповідному правовому полі і реалізовуватися 

відповідно до законів та інших підзаконних нормативно-правових актів. 

Принцип законності під час процедури надання адміністративних послуг 

полягає в безумовному виконанні усіма суб’єктами у процесі реалізації своїх 

повноважень (прав та обов’язків) законів і підзаконних нормативних актів. 

Таким чином, цей принцип виражається, по-перше, у тому, що усі відносини 

між суб’єктами публічної адміністрації та приватними особами під час 

процедури надання адміністративних послуг повинні відповідати правовим 

приписам; по-друге, в єдиному розумінні і тлумаченні нормативних актів; 

по-третє, в якості нормативно-правових актів, несуперечності їх один одному 

(між ними має бути ієрархічна субординація залежно від юридичної сили); 

по-четверте, в суворому додержанні та виконанні юридичних норм, правових 

приписів усіма суб’єктами звернень та  суб’єктами влади; по-п’яте, у 

невідворотності юридичної відповідальності. 

Рівність як принцип процедури надання адміністративних послуг 

означає рівність усіх перед законом, рівність прав та обов’язків незалежно 

від національної, релігійної та іншої належності та (і це в першу чергу в 

даному випадку) службового та іншого становища, рівну відповідальність 

перед законом, рівний захист у суді. Принцип рівності включає в себе 

обов’язковий елемент єдності прав і обов’язків, тому що реальність будь-

якого права можлива лише за наявності відповідного йому юридичного 

обов’язку (наприклад, право громадянина на носіння (зберігання) 

мисливської зброї реалізується через обов’язок працівників дозвільних 

підрозділів видати певний дозвіл та зареєструвати цю зброю) та взаємної 

відповідальності держави та особи, об’єктивованої через існування й 
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реалізацію взаємних прав та обов’язків. 

Принцип справедливості стосовно адміністративної процедури може 

розглядатися так. Процедура надання суб’єктами публічної адміністрації 

адміністративних послуг має певний морально-правовий зміст, стосується 

порівняння вкладеного та отриманого в усіх сферах життєдіяльності людини 

та їхнього правового забезпечення [132, с. 43]. Принцип справедливості 

містить у собі вимогу відповідності між практичною роллю різних індивідів 

(соціальних груп) у житті суспільства та їхнім соціальним становищем, між 

їхніми правами та обов’язками, правопорушеннями і покаранням, заслугами 

людей та їхнім суспільним визнанням. Реалізація цього принципу 

відбувається через гарантування зваженого та неупередженого застосування 

права, поваги до людини, захисту її честі та гідності, а також через чітко 

фіксований розмір оплати за отримання конкретної адміністративної 

послуги, визначення максимальних термінів її отримання.  

Принцип гласності процедури надання суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративних послуг забезпечує відкритість цього процесу, 

зв’язок органів та підрозділів внутрішніх справ із суспільством та його 

громадянами. Цей принцип ґрунтується на: відкритості функціонування 

органів внутрішніх справ; громадському контролі, у тому числі через засоби 

масової інформації; судовому контролі і нагляді прокуратури. Гласність 

також передбачає наявність та доступність необхідної для отримання 

адміністративної послуги інформації про процедуру надання 

адміністративної послуги; документи, які потрібно подати для отримання 

послуги, зразки заповнення документів; розмір та порядок оплати 

адміністративної послуги; посадових осіб, відповідальних за надання 

адміністративних послуг. Таким чином, принцип гласності полягає у 

широкому і регулярному інформуванні приватних осіб про види 

адміністративних послуг, які надаються органами публічної адміністрації, та 

про процедуру їх надання, що досягається за допомогою системи 

обов’язкових звітів перед населенням, доступності інформації про їх 
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діяльність, обговоренні проблемних питань цієї діяльності. 

Принцип свободи означає, що забезпечення реалізації конкретних прав 

приватних осіб під час процедури надання суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративних послуг виступає як міра їх свободи. Цей 

принцип реалізується через надання свободи вибору певної адміністративної 

послуги, терміну її отримання тощо. 

Принцип гуманізму, тобто людинолюбства, розкриває одну з 

найважливіших ціннісних характеристик діяльності процедури надання 

суб’єктами публічної адміністрації адміністративних послуг. Він полягає у 

повазі до кожної особи, у забезпеченні прав громадян на охорону своєї честі 

та репутації, недоторканності особи, створенні всіх умов, необхідних для 

отримання певної адміністративної послуги, передбачає ввічливе 

(шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності, готовність працівників 

органів внутрішніх справ допомогти споживачеві послуги в оформленні 

звернення. 

Принцип системності процедури надання суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративних послуг спрямований на з’єднання (при 

відповідній диференціації) окремих взаємообумовлених видів сервісної 

діяльності органів внутрішніх справ на основі загальної мети.  

Принцип науковості означає необхідність приведення системи і 

механізмів процедури надання різними суб’єктами  адміністративних послуг 

у відповідність до рівня розвитку суспільних відносин. Цей принцип 

передбачає цілеспрямований вплив на суспільну систему в цілому або на її 

окремі ланки на основі пізнання і використання об’єктивних законів і 

закономірностей в інтересах побудови оптимальної системи процедури 

надання адміністративних послуг. 

Говорячи про спеціальні принципи, зазначимо, що вони за своєю 

природою є похідними від принципів першої групи, конкретизуючи й 

доповнюючи їх стосовно конкретного аспекту діяльності. Фахівці зазначають 

також існування тісного зв’язку спеціальних адміністративно-правових  



36 

 

принципів із принципами виконавчої діяльності публічної адміністрації, яка  

постає як потенційна основа формування галузевих принципів 

адміністративного права. Але науковці застерігають проти їх ототожнення: 

на відміну від принципів виконавчої діяльності, спеціальні принципи 

адміністративно-правової діяльності мають конкретну форму 

загальнообов’язкової вимоги [5]. 

На наш погляд, спеціальні принципи адміністративно-процедурної 

діяльності мають бути спрямовані на досягнення таких основних цілей, як 

збереження балансу між інтересами держави й інтересами суб’єктів звернень 

та підвищення рівню довіри до діяльності адміністративно-публічних органів 

з боку зазначених суб’єктів.  

Аналізуючи принципи управлінської діяльності, Г. В. Атаманчук 

розглядає їх як закономірності, відносини і взаємозв’язки конкретних 

напрямів діяльності; відповідно, і класифікація принципів відбувається за 

цими напрямами. Науковець виділяє такі різновиди спеціальних принципів: 

а) структурно-цільові ‒ тобто ті, що стосуються управлінських цілей; 

б) структурно-функціональні ‒ стосуються побудови функціональної 

управлінської структури; в) структурно-організаційні ‒ стосуються побудови 

організаційної структури управління; г) структурно-процесуальні ‒ 

визначають раціональне й ефективне ведення управлінської діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування [11, с. 192].  

Використовуючи цей підхід як пізнавальну схему для визначення 

системи спеціальних принципів процедури надання адміністративних послуг, 

пропонуємо такий їх перелік: структурно-цільові принципи ‒ 

цілеспрямованості, економічної доцільності; структурно-функціональні ‒ 

безперервності, результативності, професійності, відповідальності;  

структурно-організаційні ‒ принципи єдності, підпорядкованості, 

територіально-галузевий та зонально-предметний принципи; структурно-

процесуальні ‒ принципи своєчасності, зручності, доступності, мовчазної 

згоди. Пропонуємо розширено розглянути зміст спеціальних принципів. 
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 Принцип цілеспрямованості розкривається як підкорення усіх етапів 

(стадій) надання послуг загальній меті, спрямування на її реалізацію – 

забезпечення прав фізичних та юридичних осіб. Звідси цілеспрямованість як 

принцип процедури надання суб’єктами публічної адміністрації 

адміністративних послуг потребує чіткого встановлення їх етапів, стадій і 

окремих процесуальних дій – від постановки цілей майбутньої діяльності до 

підбиття підсумків – у полі законності.  

Принцип економічної доцільності процедури надання суб’єктами 

публічної адміністрації адміністративних послуг означає, що процедурна 

діяльність повинна бути максимально раціоналізованою та економічно 

ефективною, спрямованою на збереження коштів та ресурсів, що сьогодні 

виглядає особливо актуальним за умов бюджетного дефіциту нашої держави, 

що викликає недофінансування переважної більшості суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Принцип безперервності полягає в постійному підтриманні процедури 

надання суб’єктами публічної адміністрації адміністративних послуг. За 

словами фахівців, «організацію такої діяльності ні в якому разі не можна 

розглядати як короткочасну кампанію, розраховану лише на вирішення 

якогось конкретного завдання» [230, с. 506]. Можливість надання й 

отримання адміністративних послуг не менш як п’ять разів на тиждень, у 

робочі, післяробочі години та в один із вихідних днів слугує справжнім 

втіленням зазначеного принципу в дійсності. 

Принцип результативності передбачає спрямованість діяльності 

суб’єкта публічної адміністрації на позитивне вирішення справи, тобто на 

обов’язкове надання особі адміністративної послуги. Результативність також 

передбачає орієнтацію на цілісність послуги, тобто отримання особою 

загального очікуваного результату. 

Професійність як принцип процедури надання адміністративної послуги 

передбачає наявність належного рівня кваліфікації працівників суб’єктів 

публічної адміністрації  та визначається продемонстрованим рівнем знань і 
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дотриманням процедури надання адміністративної послуги, конкретністю та 

обґрунтованістю вимог, що ставляться до споживачів послуг, тощо. 

Принцип відповідальності необхідно розглядати як обов’язок кожної 

посадової особи відповідати за свої дії та прийняті рішення перед особою і 

суспільством. 

Принцип єдності полягає в тому, що кожен суб’єкт публічної 

адміністрації, кожен його працівник виступають як єдина система, тому 

надання суб’єктами публічної адміністрації конкретних адміністративних 

послуг необхідно розглядати як один із пріоритетних напрямків їх діяльності, 

що, у свою чергу, повинно бути визначено в переліку основних (загальних) 

завдань суб’єктів публічної адміністрації. Діяльність кожного окремого 

працівника публічної служби є одним з елементів всієї системи 

адміністративних послуг.  

Принцип підпорядкованості визначає організуючий, забезпечувальний 

та координуючий характер діяльності з надання суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративних послуг. Цей принцип зумовлює необхідність 

постійно координувати діяльність підпорядкованих підрозділів, враховувати 

місце (компетенцію) кожного з них, застосовувати різноманітні методи 

узгодження цієї діяльності для регулярного підвищення ефективності 

надання суб’єктами публічної адміністрації адміністративних послуг.  

Територіально-галузевий принцип процедури надання суб’єктами 

публічної адміністрації адміністративних послуг полягає в тому, що, як 

правило, адміністративні послуги надаються за місцем проживання 

(реєстрації) фізичних чи за юридичною адресою (місцем реєстрації) 

юридичних осіб. Виняток складають ті послуги, які мають право надавати 

тільки вищі адміністративні органи публічної адміністрації.  

Зонально-предметний принцип полягає у розподілі дозвільно-

реєстраційних повноважень у кожному структурному підрозділі, при якому 

весь обсяг обов’язків щодо надання адміністративних послуг розподіляється 

між його працівниками за напрямком (предметом) діяльності. 
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Принцип доступності передбачає фактичну можливість особи 

звернутися за отриманням адміністративної послуги під час відповідної 

процедури. Доступність має бути різноаспектною: інформаційною, що 

стосується доступності інформації про орган, який здійснює процедуру 

надання відповідних адміністративних послуг, її достатність (повноту) та 

коректність, різноманітності джерел такої інформації (можливість її 

отримання через телефон, ЗМІ, Інтернет); територіальною – мається на увазі 

територіальна наближеність органу до споживачів послуг; організаційною –

можливість вільного (безперешкодного) доступу споживачів послуг до 

приміщень адміністративного органу; наявність та безкоштовність бланків та 

інших формулярів, необхідних для звернення за адміністративною послугою, 

можливість отримання таких бланків з веб-сторінки суб’єктів публічної 

адміністрації; економічною – мається на увазі справедливий (обґрунтований) 

розмір плати за адміністративну послугу. 

Принцип зручності передбачає врахування інтересів та потреб 

споживачів послуг. Зручність включає: можливість вибору способу 

звернення за адміністративною послугою, в тому числі забезпечення 

можливості звернення поштою, електронною поштою тощо; мінімізацію 

кількості інстанцій, залучених до надання адміністративної послуги; 

максимальний обсяг та зручність для споживачів часу особистого прийому 

громадян, чітку визначеність цього часу та його реальне дотримання; 

відсутність черг або впорядкованість (організованість) особистого прийому 

громадян, використання механізмів попереднього запису, прозорої 

(нумерованої) черги тощо; зручний порядок оплати адміністративної послуги 

(якщо послуга платна). 

Своєчасність як один із принципів надання адміністративної послуги 

передбачає дотримання установленого терміну надання адміністративної 

послуги. При цьому головним орієнтиром має слугувати не просте 

дотримання строків, а якнайшвидше вирішення справи з урахуванням 

законних інтересів суб’єкта звернення у прискореному наданні 
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адміністративної послуги.  

Принцип мовчазної згоди покликаний стимулювати виконання 

суб’єктами владних повноважень приписів принципів своєчасності, 

відповідальності та результативності й  передбачає право суб’єкта звернення 

провадити певні дії, за дозволом на провадження яких він звертався до 

адміністративних органів, без одержання документу дозвільного характеру 

через 10 робочих днів  з моменту закінчення строку, встановленого для 

видачі документа дозвільного характеру або прийняття рішення про відмову 

в його видачі, на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про 

дату їх прийняття. На наш погляд, впровадження цього принципу в 

процедурну діяльність з надання адміністративних послуг сприятиме 

оптимізації функціонування всієї системи органів надання адміністративних 

послуг та, в кінцевому підсумку, дозволить підвищити рівень довіри до 

зазначених органів з боку споживачів послуг, що є особливо важливим в 

умовах сьогодення. 

Зупинимося на цьому принципі дещо детальніше. Як відомо, впродовж 

останнього десятиліття в наукових колах точаться цікаві дискусії навколо 

зазначеного принципу. Проблемними вважаються такі аспекти його 

реалізації, як можливість включити в обсяг його юрисдикції всі без винятку 

дозвільні процедури (виняток, наприклад, згідно із Законом України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» становлять сфера 

дозволу на зброю, боєприпаси й вибухові речовини, цивільна авіація тощо), 

можливість провадження діяльності в ситуації відсутності конкретного 

адміністративного акта (чи може копія опису прийнятих документів 

слугувати адекватним за юридичною силою документом – заміною 

дозвільного акта), можливість зловживання цим принципом з боку 

несумлінних осіб для створення певних схем нелегального використання 

цього принципу за відсутності необхідної документації.  

Безумовно, питання не виглядає простим і потребує серйозного 

розгляду. На наш погляд, втілення цього принципу в реальність має більше 
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позитивних моментів, ніж приводів для побоювання, але для цього потрібно 

прикласти зусилля в частині нормативно-правової узгодженості 

адміністративно-процедурної діяльності. Цей принцип, по суті, являє собою 

спосіб об’єктивації відомої формули «дозволено все, що не заборонено», 

тому відсутності заборони він надає пріоритет перед існуванням 

документального дозвільного акта. Однак у вітчизняній адміністративній 

традиції змістовну вагу має саме індивідуальний акт. Тому пропонуємо такі 

кроки: перш за все, вищезгадану «копію опису прийнятих документів» 

потрібно документально оформити як окремий акт – наприклад, «попередній 

дозвіл» – і нормативно закріпити, що в разі затримки з одержанням 

документу дозвільного характеру на зазначений строк (10 днів з моменту 

строку передбачуваної видачі дозвільного акта) без попередження з боку 

публічних органів на підставі цього документа може провадитись певна 

діяльність. По-друге, слід нормативно зобов’язати органи адміністрації в разі 

виникнення сумнівів у достовірності наданих суб’єктом звернення 

документів, їх узгодженості або потреби в додатковій інформації своєчасно 

сповіщати про це суб’єкта звернення в будь-який зручний для нього спосіб. 

Це стимулюватиме суб’єктів надання адміністративних послуг як до 

додержання строків їх надання, встановлених законодавчо, так і до 

підсилення «зворотного зв’язку» із суб’єктами отримання, що у підсумку 

сприятиме оптимізації функціонування всієї адміністративно-послугової 

системи.  

Стосовно побоювань у зловживанні дією цього принципу можна 

зазначити, що, наприклад, у разі початку господарської діяльності на підставі 

«попереднього дозволу» особа, якій потім (хоча й із затриманням у часі) буде 

на законних підставах відмовлено в отриманні бажаного дозвільного 

документа, підпадає під дію Кодексу  України  про  адміністративні   

правопорушення і може понести відповідальність у вигляді стягнення 

штрафу і конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва та 

сировини [90]. Тому, вважаємо, суб’єкти господарювання, заздалегідь 
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попереджені публічними органами про те, що затягування строків надання 

послуги викликано об’єктивними причинами, будуть уявляти собі ступінь 

можливих наслідків і ризик початку діяльності без остаточного рішення. У 

такий спосіб, на наш погляд, комунікація між суб’єктами звернень і 

суб’єктами надання послуг відбуватиметься на основі прозорості, 

відповідальності і, врешті-решт, довіри. 

Таким чином, принципи є тією основою, на базі якої організується 

процедура надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації, 

тобто науково обґрунтоване впровадження дій для здійснення розпорядчо-

владних функцій, вибору методів і прийомів надання адміністративних послуг. 

Принципи надання суб’єктами публічної адміністрації адміністративних послуг 

забезпечують інтеграцію окремих їх видів в різних органах (підрозділах), 

взаємну їх погодженість і загальне спрямування на реалізацію загальної мети – 

забезпечення реалізації законних прав та інтересів фізичних та юридичних 

осіб [132, с. 43].  

Принципи процедури надання суб’єктами публічної адміністрації 

адміністративних послуг взаємодіють між собою в межах цілісної системи, 

врівноважуючи чи посилюючи один одного, що дає змогу достатньою мірою 

розкрити їх природу, індивідуальність і регулювальні можливості. При цьому 

кожен принцип процедури має структурно відведене йому місце, що дає 

підстави для висновку: повноцінне розкриття змісту і потенціалу будь-якого 

принципу можливе лише в рамках і з урахуванням його системних 

залежностей. З іншого боку, взаємопов’язаність та взаємозалежність 

принципів веде до того, що порушення одного з них може викликати 

порушення інших. Отже, якість надання суб’єктами публічної адміністрації 

адміністративних послуг досягається послідовним застосуванням усієї 

системи принципів і кожного з них окремо. 

Крім визначення принципів, ще одне теоретичне питання  має у 

вітчизняній правовій науці сталу традицію – питання класифікації та 

класифікаційних критеріїв предмета дослідження. Говорячи о класифікації   



43 

 

процедури з надання адміністративних послуг, зазначимо, що детальний 

розгляд цього питання забезпечить повноту всебічного дослідження 

юридичної природи процедур надання послуг (суб’єктів, об’єктивної, 

суб’єктивної сторони адміністративного процедури). До того ж класифікація 

процедури надання адміністративних послуг поглиблює відмежування 

сервісно-публічної процедури щодо надання адміністративних послуг від 

інших видів адміністративних процедур, здійснюваних органами публічної 

адміністрації.  

За значної чисельності варіантів класифікації адміністративних послуг, 

і в цьому неможливо не погодитись із висновком І. Б. Коліушка, 

найважливішими слід визнати типізації за видами, що насамперед 

дозволяють докладніше висвітлити сукупність адміністративних послуг та 

покращити їх правове регулювання. Однак класифікувати послуги, що 

надаються органами виконавчої влади, можливо за умови створення 

загального переліку управлінських послуг. Дослідник доходить висновку, що 

для кращого розуміння сутності такого явища, як управлінські послуги, 

необхідно досліджувати їх конкретні приклади [76, с. 31]. В.П. Тимощук, у 

свою чергу, надає перевагу тим критеріям класифікації, які мають практичне 

значення, тобто дозволяють сформулювати конкретні рекомендації для 

підвищення ефективності використання процедур надання адміністративних 

послуг [3, с. 125].  

Отже, для вироблення власних критеріїв класифікації процедури 

адміністративних послуг України розглянемо існуючі сьогодні критерії 

класифікації адміністративних послуг, що надаються суб’єктами публічної 

адміністрації. 

Найбільш вживаним серед науковців визнається критерій процедури 

класифікацій адміністративних послуг за галузями законодавства. Зокрема, 

В. П. Тимощук такий підхід обґрунтовує належністю земельних, 

господарських, соціальних відносин до галузей законодавства, які, так би 

мовити, «виросли» з адміністративного права і мають адміністративний 
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характер. Тому існує ще одне визначення критерію такої класифікації  за 

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

адміністративних органів [52]. За такими критеріями можна виділити 

підприємницькі, або господарські (наприклад, реєстрація особи як суб’єкта 

підприємницької діяльності), соціальні (призначення державної соціальної 

допомоги), земельні (прийняття рішення про надання земельної ділянки у 

користування), будівельно-комунальні та інші види адміністративних послуг. 

У процедурному аспекті вчений також не вбачає жодних суттєвих 

особливостей між цими послугами, оскільки процедурним результатом 

зазначених видів адміністративних послуг є той самий адміністративний акт. 

Не менш важливим критерієм класифікації процедури 

адміністративних послуг слід вважати рівень нормативно-правового 

регулювання їх надання [6, с. 457], або, як його ще називають у літературі, 

рівень визначення повноважень з надання адміністративних послуг. За 

останнім критерієм ми відокремлюємо адміністративні послуги з 

централізованим регулюванням (закони, акти Президента, Кабінету 

Міністрів); адміністративні послуги з локальним регулюванням (насамперед 

акти органів місцевого самоврядування); адміністративні послуги зі 

«змішаним» регулюванням (коли має місце одночасно і централізоване, і 

локальне регулювання). Така класифікація, на думку В. П. Тимощука, 

дозволяє виробити певні правила щодо впорядкування системи надання 

адміністративних послуг, особливо послуг з локальним регулюванням, 

оскільки саме цей вид послуг запроваджується за ініціативою органів 

місцевого самоврядуванням без урахування об’єктивних можливостей їх 

надання [3, с. 125].  

Як критерій класифікації процедури адміністративних послуг науковці 

називають також зміст адміністративної діяльності щодо надання 

адміністративної послуги, або, за визначенням В. С. Долечека, зміст самого 

процедурного результату [52, с. 132]. Якщо простіше, йдеться про кінцевий 

результат, якого очікує споживач послуги, його остаточне оформлення ‒ 
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індивідуальний адміністративний акт, видання якого для особи є принципово 

важливим, оскільки за однаковою назвою процедури може критися різне 

змістове навантаження. Суттєвим у цій класифікації є також те, що кожен 

вид адміністративних послуг має специфіку форми (оформлення) 

адміністративного акта, яку також необхідно враховувати при правовому 

регулюванні діяльності з надання відповідної адміністративної послуги. 

На нашу думку, можна виокремити різні критерії для класифікації 

процедури надання адміністративних послуг. При цьому потрібно пам’ятати 

рекомендацію В. П. Тимощука стосовно евристичної спрямованості 

класифікаційного теоретизування на досягнення раціональної практичної 

мети ‒ формулювання конкретних рекомендацій щодо покращення 

процедури надання суб’єктами публічної адміністрації адміністративних 

послуг. 

Класифікуючи види процедур надання адміністративних послуг, слід 

нагадати, що формальним результатом адміністративної послуги є акт 

уповноваженого підрозділу органу публічної адміністрації, що встановлює 

окремі права та обов’язки заявника. Рішення про надання послуги 

об’єктивується у вигляді передбаченого законодавством документа 

(свідоцтва, ліцензії, інших спеціальних бланків). Якщо акт уповноваженого 

органу не стосується встановлення прав особи, то він не належить до 

адміністративних послуг – як, наприклад, господарські послуги (копіювання, 

ламінування тощо). До адміністративних послуг не належать також проміжні 

акти державних органів, які не є рішеннями (наприклад, різноманітні довідки 

та узгодження). Усе це необхідно враховувати при конструюванні 

класифікаційної схеми процедур надання управлінських послуг. 

У найбільш загальному вигляді можна виокремити такі критерії 

класифікації адміністративної процедури з надання послуг: а) суб’єкт-

споживач ‒ фізичні особи; юридичні особи; змішані, тобто споживачами 

можуть бути як фізичні, так і юридичні особи; б) суб’єкт надання ‒ державні; 

муніципальні органи; в) зміст та обсяг процедурних дій ‒ основні послуги, 
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супутні послуги, додаткові послуги; г) юридичні наслідки ‒ 

правонаділяючого, правоприпиняючого, правообмежуючого характеру; 

д) правова основа регламентації ‒ засновані на законодавчих або підзаконних 

актах; є) термін надання ‒ короткострокові; довгострокові;  ж) платність ‒ 

платні (за надання яких стягується державне мито), безоплатні (державне 

мито не стягується); з) результат видачі адміністративного акта ‒ дозвіл, 

ліцензія, свідоцтво, посвідчення, посвідка, реєстрація, довідка, рішення. 

Пропонуємо розгорнуту класифікацію процедур надання 

адміністративних послуг за зазначеними критеріями: 

1) залежно від суб’єкта отримання адміністративної послуги: 

– процедури надання послуг, суб’єктами отримання яких є фізичні 

особи (процедура видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу тощо); 

– процедури надання послуг, суб’єктами отримання яких є юридичні 

особи (процедура видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю тощо); 

2) залежно від суб’єкта надання: 

 ‒ процедури надання послуг, суб’єктами яких є державні органи влади 

(процедура державної реєстрації іноземних інвестицій, процедура видачі 

довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи тощо);  

‒ процедури надання послуг, суб’єктами яких є муніципальні органи 

(процедура надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, процедура 

надання висновку про можливість створення прийомної родини тощо); 

3) за змістом та обсягом процедурних дій:  

– процедури надання основних послуг, що надаються за заявами 

(процедури видачі ліцензій на право процедури господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами і т.п.; видачі посвідчення мисливця); 

– процедури надання супутніх послуг, що передбачені як окремі 

обов’язкові процедури під час здійснення процедури з надання основної 

адміністративної послуги, а саме документальне оформлення послуг 
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(надання заявникам бланків інформаційно-облікового характеру: реєстрації 

договорів, дозволів (зняття з реєстраційного обліку тощо); використання 

каналів зв’язку (виконання запитів, пов’язаних з розшуком, установленням 

місця проживання/перебування родичів); проведення огляду з наданням 

експертного висновку щодо технічного стану зброї, транспортних засобів, 

приміщень; 

– процедури надання додаткових послуг (консультування, надання 

практичної допомоги з питань приведення матеріально-технічної бази та 

документації у відповідність до встановлених вимог для підприємницької 

діяльності, пов’язаної з реалізацією товарів, лікарських засобів тощо; 

4) за юридичними наслідками:  

– процедури надання послуг правонаділяючого характеру (видачі 

дозволу на проведення робіт на землях, зайнятих морями; видачі дублікатів 

ліцензій на процедури господарської діяльності, пов’язаної зі створенням 

об’єктів архітектури);  

– процедури надання послуг правоприпиняючого характеру (процедура 

скасування дозволу на придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, 

реалізацію, використання предметів, матеріалів дозвільної системи, на 

функціонування об’єктів дозвільної системи та інші); 

– процедури надання послуг правообмежуючого характеру (процедура 

узгодження умов забезпечення безпеки зберігання вогнепальної зброї чи 

об’єктів дозвільної системи); 

5) за правовою основою:  

– закріплені законодавчо (законами Верховної Ради України). 

Наприклад, процедура послуги переоформлення ліцензії на здійснення 

операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, відповідно до 

Реєстру адміністративних послуг, регламентована Законом України від 

28.02.2001 № 183 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як 

вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню» 

тощо; 
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– закріплені підзаконними актами (актами Президента, Кабінету 

Міністрів України), нормативними актами центральних органів виконавчої 

влади). Наприклад, процедуру проведення державної реєстрації земельних 

ділянок, відповідно до Реєстру адміністративних послуг, регламентовано 

нормативним актом Державного агентства земельних ресурсів України від 

09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і 

Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності 

на земельну ділянку та на право постійного користування земельною 

ділянкою, договорів оренди землі» та нормативним актом Державного 

агентства земельних ресурсів України від 01.08.2011 №835 «Деякі питання 

надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними 

органами платних адміністративних послуг» тощо; 

6) за терміном надання: 

 ‒ короткострокові процедури (приміром, процедура надання довідки 

про відсутність заборгованості платежів до бюджету, що контролюються 

органами Державної фіскальної служби, ‒ до 5 робочих днів); 

 ‒ довгострокові процедури (процедура внесення організації до Реєстру 

неприбуткових установ ‒ до 30 календарних днів); 

7) за критерієм платності:  

– платні процедури (за надання яких стягується державне мито). 

Повноваження суб’єктів публічної адміністрації  мають оплатний характер та 

їх реалізація пов’язана з виданням адміністративного акта, тобто рішення або 

дії органу чи працівника суб’єктів публічної адміністрації. Наприклад, 

відповідно до Реєстру адміністративних послуг платними послугами з 

надання адміністративних послуг є видача дозволу на перевезення пасажирів 

на міжобласних автобусних маршрутах загального користування (380.33 

грн.); видача ліцензії на право здійснення діяльності з проектування, 

будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем (960 грн.); 

видача ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів, багажу залізничним транспортом (960.00 грн.); видача ліцензій на 
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експорт товарів (780.00 грн.); видача патенту на винахід і корисну модель 

(17.00 грн.); видача сертифікату льотно-випробувального підрозділу заводу 

(1615 грн.) тощо; 

– безоплатні процедури (державне мито не стягується). Повноваження 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації  обов’язково мають безоплатний 

характер. Наприклад, відповідно до Реєстру адміністративних послуг 

безкоштовними послугами є внесення інформації про аудитора до реєстру 

аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, 

внесення інформації про кредитні спілки до державного реєстру фінансових 

установ, видання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи тощо; 

8) за результатом – видом виданого адміністративного акта: 

– дозвільні процедури (приміром, дозвіл на виведення з експлуатації 

магістральних нафтопроводів, дозвіл на імпорт в Україну, дозвіл на 

міжнародні регулярні перевезення пасажирів, дозволи на перевезення 

радіоактивних матеріалів тощо);  

– ліцензійні процедури (ліцензії на провадження туроператорської 

діяльності, на провадження господарської діяльності з випуску та проведення 

лотерей, на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків 

цінних паперів, документів суворої звітності тощо). 

На наш погляд, для досягнення раніше зазначеної мети посилення 

ефективності й оптимізації процедур надання суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративних послуг найбільше значення має розподіл 

адміністративних процедур за критерієм кінцевого результату. При цьому 

розподіл процедур на дозвільні й ліцензійні корелює з розподілом процедур  

за суб’єктами – споживачами послуг: зокрема, ліцензії видаються лише 

суб’єктам господарювання, а дозволи – і громадянам.  

Тому залежно від отримання певного адміністративного акта та від 

суб’єкта (фізичної або юридичної особи), який отримує адміністративну 

послугу, що надається суб’єктами публічної адміністрації, можна виділити  

такі основні види процедур надання адміністративних послуг:  
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а) дозвільні процедури (наприклад, видача посвідчення мисливця; 

видача диплому члену екіпажу річкового судна; видача дозволу на носіння 

вогнепальної зброї тощо); 

б) ліцензійні процедури (наприклад, видача свідоцтва про реєстрацію 

політичної партії; видача дублікатів ліцензії на провадження господарської 

діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури; видача ліцензій на 

здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами). 

 

 

1.3. Правова основа процедури надання адміністративних послуг 

 

 

Європейський вибір України означає активнішу реалізацію 

адміністративних послуг, без яких не можуть розвиватися освітянська, 

наукова, підприємницька, господарська та інші види суспільної діяльності, 

міжнародні та дипломатичні зв’язки тощо, зокрема процедури надання 

адміністративних послуг, у діяльності органів публічної адміністрації. 

Згідно з Конституцією України людина, її права та свободи в Україні є 

головною соціальною цінністю, а головним завданням органів публічної 

адміністрації виступає надання якісних послуг фізичним та юридичним 

особам. Це випливає із сутності нової ролі держави у відносинах з людиною, 

закріпленою в Конституції України. Так, ст. 3 Основного Закону проголошує: 

«Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави». Споживачі послуг процедури надання адміністративних послуг у 

відносинах із  органами публічної влади є не прохачами, а  відповідними 

споживачами  зазначених послуг. Також  органи держави в особі публічно-

владних органів мають орієнтуватися на потреби громадян,  як у цивільному 

та господарському секторі надавачі будь-яких послуг орієнтуються на 

потреби споживача [3]. 

У зв’язку із цим у науковій літературі починають звертати увагу на 
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таку нову функцію органів публічної адміністрації, як процедури надання 

адміністративних послуг, оскільки ця функція становить найважливішу 

складову управлінської діяльності, походить від загального змісту 

державного управління, становить змістову характеристику діяльності тощо. 

Авторами науково-теоретичних розвідок у галузі надання 

адміністративних послуг, як уже згадувалось у попередніх підрозділах 

дослідження, є В. Авер’янов, К. Афанасьєв, В. Гаращук, І. Голосніченко, 

В. Долечек, Р. Калюжний, С. Ківалов, А. Кірмач, В. Кудря, Т. Коломоєць, 

І. Коліушко, Є. Куріний, А. Ліпінцев, О. Люхтергандт, Н. Нижник, М. Острах 

[130, с. 155], О. Поляк, В. Тимощук, Х. Ярмакі та ін. Однак питання правової 

основи процедури надання адміністративних в науковій літературі не 

висвітлено.  

Зокрема, в Указі Президента України від 22.07.1998 № 810 «Про заходи 

щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» йдеться 

про запровадження надання адміністративних послуг [84]. В розпорядженні 

Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про затвердження 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади», в якому визначено сфери надання адміністративних 

послуг тощо [85]. 

Так, ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» у зміст звернення 

включає не тільки заяви, пропозиції, зауваження та клопотання, але і скарги 

громадян, викладені в письмовій або усній формі [188]. Подача скарг до 

відповідних суб’єктів правовідносин з надання адміністративних послуг є 

невід’ємним правом громадян та інших осіб. Це право є конституційним, 

адже Основний Закон України в ст. 40 закріпив його, вказавши, що «усі 

мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані 

розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 

строк» [64]. 
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Незважаючи на наявність у тексті Закону України «Про 

адміністративні послуги» від 06 вересня 2012 року № 5203-VI [157] окремих 

слушних положень, які здатні в цілому позитивно вплинути на 

правовідносини у вказаній сфері суспільного життя (наприклад, слушними є 

новели, якими встановлено пріоритет законодавчого регулювання строків 

надання адміністративних послуг (ст. 10) та оплати адміністративних послуг 

(ст. 11); схвально може бути оцінена законодавча пропозиція щодо заборони 

надання супутніх послуг адміністративними органами та суб’єктами 

господарювання, ними утвореними (ч. 4 ст. 15), залишаються деякі 

положення, які потребують узгодження, а саме:   

 дефініція адміністративних послуг, наведена в Законі,  виглядає 

досить повною та змістовною: «адміністративна послуга – результат 

здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг 

за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону». Але 

при цьому викликає здивування факт, що це визначення наводиться чомусь в 

преамбулі, тоді як, як нам відомо, законотворча практика вимагає викладення 

у преамбулі основного змісту закону, аж ніяк не визначення понять[157]; 

 доктрина адміністративних послуг радикально відрізняється від 

характеру управлінських відносин, закріплених у вітчизняному 

законодавстві, і ґрунтується на постулатах, що розглядають адміністративне 

право не як «управлінське», а як «публічно-сервісне», начебто спрямоване на 

обслуговування потреб та інтересів приватних осіб у їхніх стосунках з 

адміністративними органами. Така оцінка правової природи відносин між 

владою та громадянами є дискусійною у науці адміністративного права, тому 

виникають сумніви щодо готовності до її впровадження у вітчизняне 

законодавство[157];  

 в ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» [157] 

розкрито засади оплати надання адміністративних послуг; 

 редакція ст. 12 та 13 Закону України, за якою парламенту 
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пропонується унормувати законом питання структури місцевих державних 

адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад. Ідеться про створення за 

законом центрів надання адміністративних послуг як структурних підрозділів 

(або як робочих органів) місцевих державних адміністрацій та виконавчих 

органів міських рад і запровадження посад адміністраторів [157]; 

В окремих випадках плата за адміністративні послуги визначається у 

законах або актах аналогічного рівня (наприклад, Закон України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» [163] 

визначає розміри зборів за реєстрацію суб’єктів господарювання; Декрет 

Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне 

мито» [161] визначає розміри плати за видачу паспортних документів та 

деякі інші адміністративні послуги). Такі нормативно-правові акти по-

різному називають платежі, які мають характер плати за адміністративні 

послуги («державне мито», «реєстраційний збір», «ліцензійний збір», 

«плата» тощо), а також визначають і самі розміри плати (в 

неоподатковуваних мінімумах; в мінімальних заробітних платах; в 

абсолютних одиницях; у відсотковому вимірі тощо). 

Іноді плата за адміністративні послуги є завуальованою. Прикладом є 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців», який передбачав сплату трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян фізичними особами - підприємцями за публікацію 

повідомлення про прийняття рішення щодо припинення підприємницької 

діяльності. Цей платіж прямо не належить до оплати адміністративної 

послуги, але без його сплати отримати дану адміністративну послугу 

неможливо (наразі дані положення втратили чинність). 

Здебільшого платежі за надання адміністративних послуг 

закріплюються на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, 

згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні» розмір 

реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України [193] 

(нині таким актом Уряду є Постанова від 13 липня 2001 року № 840 «Про 
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реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» 

[197]). Нерідко розміри плати взагалі фактично встановлюються суб’єктами 

господарювання при досить поверхневому контролі держави. 

Варто також зазначити, що Закон України «Про адміністративні 

послуги» не розкриває сутність плати за надання адміністративних послуг 

(адміністративний збір). 

Необхідно відмітити, що законодавець, формулюючи загальні засади 

визначення платності адміністративних послуг, порядку оплати платних 

адміністративних послуг та обмежень щодо справляння та використання 

коштів за послуги суб’єктами надання адміністративних послуг, 

самоусунувся від закріплення на законодавчому рівні сутності категорії 

«плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)», а також 

встановлення ознак, властивих цьому платежу. Зауважимо, що з’ясування 

правової природи плати за надання адміністративних послуг має не тільки 

теоретичне, але і практичне значення. Від того, яку правову природу має 

даний платіж, будуть залежати, зокрема, рівень нормативного регулювання, 

наслідки несплати плати за надання адміністративної послуги, повноваження 

суб’єктів надання адміністративних послуг щодо суб’єктів звернення 

тощо [128, с. 45]. 

О.М. Буханевич зазначає, що наявність прогалин у правовому 

регулюванні платних та безоплатних адміністративних послуг у більшості 

пояснює ті негативні явища, які заважають розвитку прозорої системи 

надання адміністративних послуг [20, с. 181]. Їх усуненню, хоча б частково, 

може сприяти прийняття системного нормативно-правового акта з питань 

плати за надання адміністративних послуг (наприклад, Закон України «Про 

плату за надання адміністративних послуг» або Закон України «Про 

адміністративний збір») [20, с. 181]. Саме такий законодавчий акт може бути, 

на наш погляд, правовою основою розвитку прямих і зворотних зв’язків між 

суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернення, а 

також був би суттєвим підґрунтям для забезпечення стабільності та 



55 

 

прозорості розвитку держави та органів місцевого самоврядування[20, 

с. 181]. 

На сьогоднішній час існує ряд підзаконних нормативно-правових актів, 

які регулюють процедуру надання адміністративних послуг, зокрема, 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг» [179], «Про 

затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг» [181], 

«Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки 

адміністративної послуги» [168], «Про затвердження Примірного положення 

про центр надання адміністративних послуг» [183], «Про затвердження 

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» [184], 

«Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання 

адміністративних послуг» [47]. Також необхідно зазначити на схвалені КМУ 

Концепції Державної цільової програми створення та функціонування 

інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 

року [201] та затверджено План заходів щодо створення Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг [176]. 

З метою забезпечення надання у центрах надання адміністративних 

послуг базових та найбільш запитуваних адміністративних послуг 16 травня 

2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 523 

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг», яким затверджено перелік із 

52 послуг органів виконавчої влади, що надаватимуться через центри 

надання адміністративних послуг [49]. У відповідності до цього документа 

територіальні підрозділи органів виконавчої влади мають передати частину 

своїх послуг для надання через центри надання адміністративних послуг. 

Міністерство економічного розвитку забезпечує формування та 

ведення  відповідного Реєстру відповідним чином, а саме: збирання та 

оброблення наданої інформації про адміністративні послуги; внесення 

відомостей до Реєстру та змін до них тощо [181]. Так, до зазначеного Реєстру 
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вносяться відомості про: назву адміністративної послуги; суб’єкта надання 

адміністративної послуги; результат надання адміністративної послуги; 

правові підстави для надання адміністративної послуги; розмір плати 

(адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її 

надання на платній основі) тощо [181]. 

Зазначені відомості про процедуру надання адміністративних послуг, 

підлягають внесенню до Реєстру в триденний строк з дня надходження до 

відповідного підрозділу Мінекономрозвитку [181]. Відповідна інформація 

надсилається до: державних органів в десятиденний строк; районними 

органами влади та органами місцевого самоврядування − відповідним 

обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим у п’ятиденний строк. У паперовій та 

електронній формі (у форматі Microsoft Excel на електронну пошту 

reestr@me.gov.ua) подається до Мінекономрозвитку інформація для внесення 

відомостей до Реєстру адміністративних послуг. Так, у темі електронного 

повідомлення та назві файлу зазначається найменування органу публічної 

адміністрації, який розміщується на порталі КМУ [181]. 

Аналізуючи особливості нормативного регулювання процедурного 

забезпечення надання адміністративних послуг в у п. 8 ч. 1 ст. 4 та у ч. 5 ст. 8 

Законі України «Про адміністративні послуги» зазначається поняття  

«процедура» та його елементи [157].  

Технологічна картка адміністративної послуги - це детальний опис 

процедури надання конкретної адміністративної послуги, а точніше порядок 

дій працівників суб’єктів надання адміністративних послуг та/або центрів 

надання адміністративних послуг від моменту отримання заяви щодо 

адміністративної послуги і закінчуючи видачею результату суб’єкту 

звернення (чи принаймні готовністю результату для видачі) [117, с. 134-135]. 

Вона затверджуються суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну 

адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, а у разі якщо 

суб’єктом надання є посадова особа, - органом, якому вона 
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підпорядковується [157]. Зауважимо, що у Законі України «Про 

адміністративні послуги» не передбачено тлумачення процедури такого 

затвердження. З ч. 1 ст. 8 цього Закону випливає, що суб’єкт надання 

самостійно розробляє та затверджує технологічну картку. У зв’язку з цим 

слушною є пропозиція В.П. Тимощука, що при затвердженні технологічних 

карток адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП доцільно 

передбачати участь у процедурі розробки та затвердження таких карток 

керівника ЦНАП (наприклад, через їх погодження / візування тощо). У такий 

спосіб можна забезпечити кращу якість карток, а також єдині стандарти 

документів та процедур [117, с. 143]. Слід також відмітити, що згідно п. 17 

Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг орган, що 

утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання 

адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до 

затверджених технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі 

для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності) 

[184]. 

Етапи надання адміністративної послуги передбачені у Постанові 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження 

вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги» [168]. 

Зокрема, у п. 6 зазначено, що етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги включають: 1) реєстрацію (оформлення) звернення 

суб’єкта звернення; 2) опрацювання звернення та оформлення (погодження) 

результату надання адміністративної послуги структурними підрозділами та 

посадовими особами суб’єкта надання адміністративної послуги, зокрема 

шляхом взаємодії структурних підрозділів суб’єкта надання адміністративної 

послуги, суб’єкта надання адміністративної послуги з іншими органами для 

отримання документів, інформації, рішень, відповідей, необхідних для 

надання адміністративної послуги, а також з адміністраторами - під час 

надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних 

послуг, із зазначенням граничних строків проведення таких дій; 3) видачу 
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результату надання адміністративної послуги та його реєстрацію. 

Зважаючи на те, що в адміністративному законодавстві України саме 

процедурна частина є найменш розвинутою, надзвичайно важливим є 

запровадження у сфері управління раціональних та демократичних 

адміністративних процедур, зокрема, у сфері надання адміністративних 

послуг. Тому з метою врегулювання на законодавчому рівні багатоманітних 

процедурних відносин в управлінській діяльності органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, Кабінетом Міністрів 

України у 2008 році було схвалено і направлено на розгляд Верховної Ради 

України Адміністративно-процедурний кодекс України (зареєстровано під № 

2789 від 18 липня 2008 року) [8]. Даний законопроект має врегулювати 

відносини під час провадження органами публічної влади діяльності щодо 

забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних 

та юридичних осіб, виконання ними визначених законом обов’язків та 

регламентувати процедури розгляду адміністративних справ, у тому числі 

щодо надання адміністративних послуг. 

У ч. 2 ст. 10 проекту Адміністративно-процедурного кодексу України 

від 18.07.2008, реєстр. № 2789, було закладено альтернативу платним 

адміністративних послугам [8]. 

У зв’язку зі зміною Уряду Проект Адміністративно-процедурного 

кодексу України було повернуто на доопрацювання. На даний час на 

розгляді Верховної Ради України перебуває проект Адміністративно-

процедурного кодексу України від 3 грудня 2012 року № 11472 [206]. Слід 

зазначити, що в зарубіжних країнах, як правило, порядок надання 

адміністративних послуг передбачений у кодифікованих актах, які 

присвячені детальній регламентації процедур в діяльності органів публічної 

влади щодо взаємовідносин з фізичними та юридичними особами. 

Прийняття такого кодифікованого акту є вкрай важливим, адже чітка 

регламентація діяльності органів публічної адміністрації під час надання 

адміністративних послуг унеможливить зловживання при здійсненні 
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посадовими особами своїх повноважень, що, в свою чергу, сприятиме 

забезпеченню дотримання прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

звернень. Необхідно також відмітити, що законодавча регламентація 

процедури надання адміністративних послуг сприятиме утвердженню 

конституційного принципу (ч. 2 ст. 19 Конституції України), згідно якого 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України [83]. 

Щодо джерел адміністративно-процедурного права України слід 

зазначити, що у вітчизняній адміністративно-правовій науці це питання є 

менш дослідженим, ніж поняття, предмет відповідної підгалузі, 

адміністративні процедури та їх види. Водночас варто зауважити, що 

специфіка підгалузі зумовлює також специфіку її джерел. Так, Д.С. Астахов, 

характеризуючи адміністративно-процедурне законодавство як зовнішню 

форму вираження адміністративно-процедурного права, зазначає: «Воно є 

множинним (за кількістю актів), різноманітним (за видами актів, які 

регламентують зазначені питання, при цьому серед них є законодавчі й 

підзаконні нормативно-правові акти), несистематизованим, із широкою 

сферою правового регулюючого пливу, з комплексним характером» [78, 

с. 69]. При цьому звертається увага, що єдиного кодифікованого 

адміністративно-процедурного акта немає, хоча нагальною є потреба в його 

прийнятті. І.О. Картузова та А.Ю. Осадчий серед джерел адміністративно-

процедурного права виділяють різноманітні нормативно-правові акти, серед 

яких і Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) 

[90], та зазначають, що нагальною є необхідність прийняття єдиного 

кодифікованого адміністративно-процедурного акта [66, с. 28–30]. Дійсно, 

варто погодитися, що в частині регламентації процедури розгляду справ про 

адміністративні правопорушення КУпАП можна розглядати як джерело 

адміністративно-процедурного права України. До речі, як і Митний кодекс 

України у відповідній частині.  
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Певні процедурні норми наявні також у Земельному кодексі України, 

Лісовому кодексі України, Водному кодексі України, Кодексі цивільного 

захисту України. В іншому аспекті кодекс ніколи ще в історії нашої держави 

не був джерелом адміністративно-процедурного права. Щоправда, деякі 

положення Адміністративного кодексу 1927 р. містили адміністративно-

процедурні (у сучасному їх розумінні) норми. Так, такими цілком можна 

вважати норми, що зосереджувалися в розділах II «Адміністративні акти», 

VII «Громадянство УРСР, його набуття і втрата» (з регламентацією 

відповідних процедур), VIII «Реєстрація та облік руху населення», IX 

«Товариства, спілки, клуби, з’їзди, збори» (з регламентацією процедури їх 

створення, припинення діяльності, контролю за їх діяльністю), X «Правила 

про культи», XI «Прилюдні видовища, розваги та ігри», XII «Користування 

державним прапором УРСР і печатками» (з елементами регламентації 

дозвільних процедур), XIII «Нагляд адміністративних органів у галузі 

промисловості», XIV «Нагляд адміністративних органів у галузі торгівлі» (у 

регламентації процедури нагляду), XV «Порядок оскарження дій місцевих 

адміністративних органів» (процедура адміністративного оскарження) [82, 

с. 109–111]. Хоча відповідні положення містили різні приписи, вони мали 

переважно ознаки процедурних норм. 

У подальшому, на жаль, не було жодного єдиного кодифікованого 

адміністративно-процедурного акта, і про це зазначає Д.С. Астахов, 

досліджуючи кодифікацію адміністративно-процедурного законодавства, у 

тому числі ґенезу дослідження цього питання у вітчизняній адміністративно-

правовій науці, та формування адміністративно-процедурного законодавства 

[78, с. 35–57]. Саме тому можна стверджувати, що в сучасних умовах про 

кодекс як провідне джерело адміністративно-процедурного права України 

мова йти не може, акцентування уваги можливе лише в аспекті розробки й 

прийняття відповідного кодексу в майбутньому, обговорення, аналізу 

наявних зразків перспективної кодифікаційної підгалузевої нормотворчості.  
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Про кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України 

мова може вестися також в аспекті окремих процедурних положень КУпАП, 

Кодексу цивільного захисту України, Митного кодексу України, поодиноких 

положень Земельного кодексу України, Повітряного кодексу України, 

Водного кодексу України, Кодексу України про надра тощо. Отже, 

одностайною є позиція вчених-адміністративістів щодо доцільності 

кодифікації адміністративно-процедурних норм та зосередження їх у 

єдиному Адміністративно-процедурному кодексі Україні. Такої позиції 

дотримуються Д.С. Астахов [78, с. 205–207], А.М. Школик [242, с. 122, 139–

140], І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий [66, с. 29–31], О.І. Миколенко [112, 

с. 213], Н.В. Галіцина [32, с. 15–16], А.А. Довгополик [51, с. 15], Е.Ф. 

Демський, Ю.В. Костюк [46, с. 4], Ю.А. Дорохіна [53, с. 16] та інші науковці. 

Наявні навіть проекти відповідного кодексу, які вже більше десяти років 

знаходяться в полі зору юристів-учених, юристів-практиків, громадськості.  

Принаймні, як слушно зазначають Т.О. Коломоєць і Д.С. Астахов, мову 

можна вести про декілька проектів, розроблених представниками Центру 

політико-правових реформ (далі – ЦППР) та Міністерством юстиції України 

[78, с. 182–186]. Кожен із них має свої позитивні положення, а також 

положення, які варто вважати дискусійними, недоліками проектної 

діяльності, що багато в чому пов’язується насамперед із «новаційним» 

характером відповідного кодексу, оскільки немає підстав для врахування 

досвіду попередніх кодифікаційних підгалузевих робіт. Окрім того, не варто 

забувати й про те, що кодифікації підлягає досить значний обсяг 

різноманітних нормативно-правових актів, покликаних врегулювати 

різноманітні відносини (заявні, втручальні, зовнішні, внутрішні, спірні, 

безспірні відносини) за участю різноманітних суб’єктів. Це багато в чому 

обумовлює наявність значної кількості проблемних положень у наявних 

зразках перспективної підгалузевої кодифікаційної діяльності. Так, 

наприклад, наявні зразки проектної кодифікаційної адміністративно-

процедурної діяльності свідчать про певну одностайність підходів 
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розробників до назви майбутнього кодексу: Адміністративно-процедурний 

кодекс України [45, с. 4], Адміністративний процедурний кодекс України 

[105, с. 11]. Хоча саме ті зразків, які було запропоновано експертній спільноті 

й громадськості, мають назву Адміністративно-процедурний кодекс України. 

Це слід визнати цілком виправданим, таким, що узгоджується з базовою 

термінологією, назвою підгалузі та не зумовлює появу підстав для 

можливого довільного тлумачення (якщо «адміністративний», то може бути 

й інший тощо).  

Структуру проектів не можна визнати досконалою. Варто відзначити 

розмаїття підходів розробників проектів до цього питання. Так, наприклад, 

проект, підготовлений ЦППР, складається із шести розділів, які поділено на 

глави, які у свою чергу містять 74 статті. При цьому матеріал розподілено в 

межах розділів так: 1. Загальні положення. 2. Провадження за заявою. 3. 

Провадження за ініціативою адміністративного органу. 4. Адміністративний 

акт, його чинність та виконання. 5. Адміністративне оскарження. 6. 

Прикінцеві положення [205]. Проект, підготовлений Міністерством юстиції 

України, містить 8 розділів, розподілених на глави, які об’єднують 126 статей 

[66, с. 213–271]. Підтримуючи позицію розробників стосовно потреби 

дотримання вимог щодо структурування кодифікованого матеріалу в межах 

розділів із розподілом їх на глави та статті (хоча Д.С. Астахов пропонує 

власну орієнтовну структуру Адміністративно-процедурного кодексу 

України з її розподілом на книги, розділи, підрозділи, глави, статті [78, 

с. 199–200]), не можна погодитися з тим, що загальний обсяг кодексу, 

зокрема, враховуючи той обсяг суспільних відносин, які повинен 

врегульовувати Адміністративно-процедурний кодекс, складає 74 або 126 

статей.  

Очевидно, регламентація відповідних відносин буде фрагментарною, 

узагальненою, а результат кодифікації адміністративно-процедурного 

законодавства України – неефективним. Підтвердженням цього може 

слугувати те, що в проекті ЦППР взагалі відсутні положення, присвячені 
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адміністративним договорам, наглядовому провадженню, дещо узагальненим 

є підхід до регламентації ініціативних (заявних) процедур. Проект більше 

нагадує закон, а не кодекс, тим більше, що за основу розробники взяли саме 

відповідний закон ФРН.  

Професор О. Люхтергандт також зазначає, що має бути прийнято 

Адміністративно-процедурний закон, оскільки кодифікація «має бути не 

такою далекосяжною, спрямовуватися на визначення загальних 

адміністративних процедур, компактне розміщення відповідних норм, щоб 

заповнити у вигляді lex generalis ті прогалини, які залишили спеціальні 

закони, виходячи зі спеціалізації процедурного регулювання в окремому 

випадку» [105, с. 28]. Із цим погодитися не можна. Саме завдяки кодифікації 

адміністративно-процедурного законодавства передбачається усунення того 

розмаїття й чисельності чинних нормативно-правових актів, які на сьогодні 

регулюють відповідні відносини, інколи навіть суперечать один одному, 

ускладнюють правозастосування та контроль за ним. Прийняття 

узагальненого закону проблему не вирішить, особливо зважаючи на правила 

вирішення правових колізій у випадку їх виникнення. Саме об’єднання всіх 

адміністративно-процедурних норм у єдиному кодифікованому акті 

сприятиме прозорості, визначеності відповідного регулювання, спрощенню 

правозастосування, дієвості контролю за діяльністю суб’єктів публічного 

адміністрування в аналізованій сфері відносин. Структура проекту, 

запропонованого Міністерством юстиції України (№ 2789 від 18.07.2008 р.), 

хоч і є дещо деталізованою порівняно з вищезазначеним аналогом, також не 

позбавлена недоліків. Не можна погодитися з тим, що назва розділу не 

узгоджується в повному обсязі з його змістом (що притаманно більшості 

розділів), деталізація регламентації одних видів адміністративних 

проваджень (саме такий термін вживається) передбачається одночасно з 

фрагментарною регламентацією інших у межах одного розділу, детальне 

зосередження уваги на статусі одних суб’єктів адміністративно-процедурних 

відносин одночасно має місце поряд з узагальненим підходом щодо 
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визначення статусу інших, засад їх участі, що не можна визнати 

виправданим. Узагальнений аналіз проекту Міністерства юстиції України не 

дозволяє вести мову про зважений, обґрунтований підхід розробників до 

його підготовки та прогнозування результатів застосування цього документа.  

Структура має бути логічною, послідовною, з майже об’єктивно 

зумовленим однаковим обсягом матеріалу щодо різновидів адміністративних 

процедур, зважаючи на те, що розробники в пояснювальній записці 

зазначили про важливість кожного різновиду адміністративної процедури, їх 

поширеність, необхідність їх детальної регламентації. У цьому аспекті 

незрозумілою є пропозиція щодо структури відповідного кодифікованого 

акта, сформульована Д.С. Астаховим, коли він пропонує зафіксувати окремі 

книги («Загальні положення», «Звернення осіб», «Адміністративні послуги», 

«Адміністративний договір», «Адміністративне оскарження», «Прикінцеві та 

перехідні положення» [78, с. 200]) та водночас залишає поза увагою всі 

втручальні адміністративні процедури, а їх кількість і розмаїття є достатньо 

значними. Із цим згодні представники російської адміністративно-правової 

науки, оскільки відповідним кодифікованим актом має бути врегульовано не 

лише відносини з «надання публічних благ, адміністративного 

санкціонування», а й «адміністративного нагляду та контролю, досудового 

вирішення конфліктних управлінських ситуацій, реалізації поліцейських 

функцій, адміністративно-казуальні відносини, пов’язані із застосуванням 

адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, 

нейтралізацію адміністративно-правових казусів (надзвичайних ситуацій) 

технічного та природного характеру» [61, с. 13–14].  

Отже, не лише заявні, а й втручальні адміністративно-процедурні 

відносини повинні бути врегульованими. Більшість вітчизняних учених-

адміністративістів погоджуються з тим, що майбутній кодифікований 

адміністративно-процедурний акт має врегулювати «відносини щодо 

розгляду заяв приватних осіб, а також так звані втручальні провадження» [44, 

с. 200]. Варто починати із загальних положень (мети, завдання, предмета 
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регулювання такого кодексу, базових (основних) понять, принципів 

адміністративних процедур тощо), визначення їх різновидів, специфіки 

процедур із поступовим регламентуванням у межах окремих розділів, із 

зазначенням специфіки підвидів у межах підрозділів, глав, засад відповідних 

процедур (усіх без винятку різновидів адміністративних процедур) аж до 

прикінцевих, перехідних положень, враховуючи ту специфіку 

правозастосування, яка матиме місце в разі прийняття новаційного кодексу. 

Варто зазначити, що саме адміністративно-процедурні відносини – це ті 

відносини, на врегулювання яких має орієнтуватися Адміністративно-

процедурний кодекс України. Не варто зосереджувати в ньому норми, 

покликані регламентувати інші відносини. У цьому аспекті слід уникати 

практичної реалізації пропозицій, які можна зустріти в сучасних наукових 

галузевих джерелах, сутність яких полягає в тому, щоб в Адміністративно-

процедурному кодексі України визначити засади адміністративно-

судочинських відносин, продублювати деякі положення КУпАП тощо [144, 

с. 44]. Не варто також запозичувати досвід деяких зарубіжних країн, які 

пішли шляхом прийняття єдиних кодифікованих актів, що об’єднують 

адміністративно-процедурні та адміністративно-процесуальні норми 

(наприклад, Закон Нідерландів «Про загальне адміністративне право» 

1994 р., Адміністративнопроцесуальний кодекс Латвії, Адміністративно-

процесуальний кодекс Польщі, Адміністративно-процесуальний кодекс 

Болгарії, Кодекс адміністративного провадження та адміністративного 

судочинства Колумбії 2011 р. тощо [61, с. 8]).  

Незважаючи на те, що в сучасних умовах відносини з надання 

адміністративних послуг врегульовано окремим законодавчим актом 

(Законом України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р.), більш 

дієвою слід вважати раніше сформульовану пропозицію щодо включення й 

цих норм до кодифікованого адміністративно-процедурного акта з огляду на 

те, що адміністративні послуги є різновидом заявних адміністративних 

процедур [45, с. 200]. Цілком імовірними є включення положень Закону 
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України «Про адміністративні послуги» до кодифікованого адміністративно-

процедурного акта та втрата чинності згаданим законом у разі прийняття 

кодексу. Тим самим можна уникнути деталізованого нормативного 

регулювання окремих різновидів (оскільки таким шляхом можна йти в 

напрямі регламентацій засад та інших адміністративних процедур) 

адміністративно-процедурних відносин. Доцільним є включення до 

Адміністративно-процедурного кодексу України також норм, зорієнтованих 

на врегулювання відносин адміністративного оскарження, хоча у вітчизняних 

галузевих наукових джерелах можна зустріти й інші пропозиції (щодо 

включення цих норм до КАС України, враховуючи досвід ФРН [45, с. 200]). 

У цьому аспекті можна підтримати авторів монографії «Демократичні засади 

державного управління та адміністративне право», які зазначають: 

«Адміністративне оскарження є факультативною стадією, і стадією саме 

адміністративної процедури, адже скарги в адміністративному порядку 

розглядаються в межах публічної адміністрації (вищими органами або 

спеціально створеними органами). Адміністративне оскарження є 

продовженням розгляду адміністративної справи, а її вирішення на цій стадії 

також здійснюється через прийняття адміністративного акта. Крім того, 

адміністративне оскарження можна розглядати як вид адміністративного 

провадження, зокрема, якщо взяти за основу для класифікації вид звернення, 

яким ініціюється провадження» [45, с. 200–201]. Назва кодексу має в 

певному обсязі узгоджуватися з його змістом, відповідно, у ньому повинні 

зосереджуватися лише адміністративно-процедурні норми, він має бути 

зорієнтованим лише на врегулювання адміністративно-процедурних (усіх без 

винятку різновидів) відносин.  

Отже, хоча на сьогодні кодекс не є провідним джерелом 

адміністративно-процедурного права, оскільки відповідні норми 

«розпорошені» в численних і різноманітних кодифікованих актах (у тому 

числі в декількох частково), потреба в його прийнятті є нагальною. 

Гальмування відповідного процесу зумовлюється різними, у тому числі й 
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суб’єктивними, факторами, небажанням визначеності моделей відповідних 

відносин, прозорості, спрощеності для контролю. Водночас пріоритети 

зовнішньополітичної діяльності держави обумовлюють активізацію 

відповідного процесу, прийняття єдиного кодифікованого адміністративно-

процедурного акта. Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права 

в разі його прийняття вирізнятиметься такими рисами: 1) підгалузевим 

характером; 2) новаційним характером; 3) значним обсягом регулюючого 

впливу; 4) значною кількістю, розмаїттям суб’єктів суспільних відносин, на 

врегулювання яких він зорієнтований, у тому числі з правом ініціативи з боку 

будь-яких осіб (ініційовані, заявні, втручальні процедурні відносини); 5) 

значним обсягом змістовного наповнення та складною структурою з 

деталізованим розподілом у межах розділів, підрозділів, глав, статей; 6) 

тривалим процесом розробки та прийняття; 7) наступністю положень 

численних законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів та їх 

заміною в повному обсязі. Завдяки поєднанню цих ознак кодекс посяде 

провідне місце в системі джерел адміністративно-процедурного та чільне 

місце в системі джерел адміністративного права України. 

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що в Україні на 

сьогоднішній час правова основа процедури надання адміністративних 

послуг потребує удосконалення. Адже в Законі Україні «Про адміністративні 

послуги» характеристика механізму процедури надання адміністративних 

послуг містить тільки формальні аспекти та має відсильний характер щодо 

інших нормативно-правових актів, що, у свою чергу, призводить до власного 

і доволі протилежного тлумачення норм суб’єктами публічної адміністрації. 

Щодо напрямів удосконалення правової основи процедури надання 

адміністративних послуг є: розроблення та прийняття Адміністративно-

процедурного кодексу України; розмір оплати за види адміністративних 

послуг мають визначатись виключно у законах, а не у підзаконних 

нормативно-правових актах; розробити та прийняти Закон України «Про 

адміністративний збір», у якому має бути уніфіковано назву плати за 
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адміністративні послуги; необхідно визначити єдині розміри 

адміністративних зборів для всіх видів адміністративних послуг. 

 

 

Висновки до першого розділу  

 

 

Підсумовуючи результати початкової наукової розвідки, зупинимося на 

основних здобутках першого розділу: 

1. У широку розумінні процедура надання адміністративних послуг 

розуміється як не лише результат правозастосовної діяльності владних 

органів (що є, по суті, лише завершальною стадією), а взагалі весь процес 

процедури, починаючи з подання заяви до виконання правозастосовного 

акта, в тому числі державний та громадський контроль за виконанням цього 

акта. У вузькому розумінні під процедурою надання адміністративних послуг 

пропонується розуміти врегульований адміністративно-правовими нормами 

адміністративний регламент, порядок якого визначає діяльність суб’єктів  

публічної адміністрації із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про 

видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, 

посвідчення тощо), спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів 

та/або на виконання особою визначених законом обов'язків; 

Відповідно під адміністративним регламентом з надання 

адміністративної послуги розуміється  встановлений порядок організації 

діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, її 

структурних підрозділів та посадових осіб, пов’язаної з виконанням 

покладених завдань та реалізацією повноважень з надання адміністративних 

послуг. 

До ознак процедури надання адміністративних  послуг віднесемо: 

регламентацію нормами адміністративного права; процесуальний характер 

діяльності уповноважених органів та посадових осіб органів виконавчої 
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влади; ініціативність (надаються за заявою осіб); наявність ряду стадій, які 

мають часові, змістові та процедурні особливості; формальне закріплення 

результатів процедури у письмовій формі у вигляді індивідуального 

правового акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, посвідчення тощо). 

2. Під принципами процедури надання адміністративних послуг 

необхідно розуміти  основоположні засади, на яких ґрунтується процес 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних 

послуг фізичним та юридичним особам.  

Система принципів, на яких має базуватись діяльність органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг, складається із: 

загальних: законність, рівність, справедливість, гласність, свободу вибору, 

системність, гуманізм, демократизм та науковість; спеціальних: 

територіально-галузевий; безперервності; цілеспрямованості; економічної 

доцільності, результативності, професійності, відповідальності, доступності, 

єдності, централізації (підпорядкованості), зручності, своєчасності та 

зонально-предметний. 

Для класифікації процедури надання адміністративних послуг 

вважаємо за доцільне використати такі критерії: за результатом видачі 

адміністративного акта (дозвільні, ліцензійні); за юридичними наслідками 

(правонаділяючого, правоприпиняючого, правообмежуючого); за змістом та 

обсягом процедурних дій (основі послуги, що надаються за заявами; супутні 

послуги, що передбачені як окремі обов’язкові процедури під час здійснення 

провадження з надання основної адміністративної послуги; додаткові 

послуги); за критерієм платності (платні, безоплатні); залежно від юридичної 

сили нормативно-правових актів (законодавчі, підзаконні); залежно від 

суб’єкта отримання адміністративної послуги (фізичні особи, юридичні особи). 

Залежно від отримання певного адміністративного акта та від суб’єкта 

(фізичної або юридичної особи), який отримує адміністративну послугу, що 

надається органами публічної адміністрації, існують дозвільні та ліцензійні 

види проваджень з надання адміністративних послуг. Визначено 
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співвідношення цих проваджень щодо суб’єктів – споживачів послуг. 

Зокрема, встановлено, що ліцензії видаються лише суб’єктам 

господарювання, а дозволи – і громадянам. Отже, на нашу думку, за умовою 

дотримання вищезазначених двох ознак буде здійснюватися дозвільне чи 

ліцензійне провадження. 

3. Доведено, що процес удосконалення законодавчої бази 

процедури надання адміністративних послуг триває, а тому й надалі це 

питання викликатиме інтерес як у представників наукової громадськості, так 

і суб’єктів звернення. 

Реформування правової основи процедури надання адміністративних 

послуг полягає в чіткій та максимальній  регламентації діяльності суб’єктів  

публічної адміністрації під час їх надання, що, у свою чергу виникає 

необхідність прийняття Адміністративно-процедурного кодексу, в якому 

були б закріплені процедурні аспекти правової регламентації надання 

адміністративних послуг, в результаті чого, унеможливить зловживання 

посадовцями своїми повноваженнями, що в майбутньому сприятиме 

забезпеченню дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, як 

фізичних, так і юридичних. 

Окремі теоретико-методологічні положення розділу були висвітлені в 

авторських працях [34; 33; 38]. 
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РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

 

2.1. Зміст стадій процедури надання адміністративних послуг 

 

 

У першому підрозділі нашого дослідження, аналізуючи 

інституціональні ознаки процедури надання адміністративних послуг, ми 

вказали стадійність – наявність низки послідовних етапів, котрі мають власні 

змістовні, часові та технічні особливості – як одну з визначальних 

характеристик адміністративної процедури. Іншими словами, кожну 

адміністративну процедуру, незалежно від специфіки послуг, для надання 

яких її застосовують, можна уявити як певне структурне утворення, що 

складається з окремих стадій, етапів і конкретних дій суб’єктів публічної 

адміністрації.  

Для визначення поняття «стадії адміністративної процедури надання 

послуг» звернемося до наукової літератури. Неважко помітити, що в ній 

переважають пошуки в напрямі виокремлення стадій не процедури, а 

адміністративного процесу. Зокрема, професор М. М. Тищенко вважає, що «у 

структурі кожного окремого процесу можна виділити стадії – відносно 

відмежовані, виділені в часі й логічно пов’язані сукупності процесуальних 

дій (процедур), які відрізняються колом суб’єктів і закріплюються 

відповідними процесуальними актами» [6, c. 488]. Погоджуючись із 

окресленням стадій як відмежованих, виділених у часі й логічно пов’язаних 

сукупностей процесуальних дій, оговоримо, що, на наш погляд, якщо йдеться 

про адміністративну процедуру, не можна абсолютизувати думку про 

«закріплення стадій окремими процесуальними актами», адже, на відміну від 

традиційних видів процесу (кримінального та цивільного), діяльності 

адміністративних органів невластивий такий високий рівень формалізації (за 
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винятком хіба що окремих різновидів проваджень – наприклад, у справах про 

адміністративні правопорушення).  

Інші визначальні характеристики стадії вказує професор 

О. В. Кузьменко: «під стадією адміністративного процесу слід розуміти 

підпорядковану загальній меті цього виду адміністративного процесу його 

відносно відокремлену частину, що має власні особливості та завдання» [88, 

c. 121]. Як бачимо, акценти перенесено на підпорядкованість загальній меті, 

на відносну відокремленість частини процедури та на наявність власних 

завдань.  

В. П. Тимощук, аналізуючи це питання, доводить можливість 

ототожнювати стадії адміністративного процесу зі стадіями адміністративної 

процедури, оскільки, на його думку, адміністративна процедура в 

термінології більшості вітчизняних адміністративістів репрезентована саме 

як «адміністративний процес», що викликано термінологічною плутаниною 

навколо теоретико-методологічного протистояння «юрисдикційного» і 

«управлінського» підходів (про що ми згадували в першому підрозділі). 

Використання такої позиції дозволяє досліднику відштовхуватися від 

здобутків адміністративно-правової доктрини в частині праць прихильників 

«управлінського» підходу стосовно виділення стадій адміністративної 

процедури [233, с. 169]. 

Якщо говорити про виокремлення конкретних стадій, не можна не 

почати з найбільш узагальнюючої концепції. Так, С. С. Алексєєв виказав 

думку, що абсолютно всі правозастосовні операції можна поділити на три 

основні стадії: 1) встановлення фактичних обставин справи, до яких належать 

операції, пов’язані з аналізом фактичних даних, шляхом доказування їх 

повноти; 2) вибір і аналіз норми, де операції пов’язані з аналізом юридичних 

норм, встановленням їх юридичної сили тощо; 3) вирішення справи, що 

виражається в акті застосування права [9, с. 330]. 

Щодо власне переліку стадій процедури надання адміністративних 

послуг, то загальновизнаного підходу у вітчизняній доктрині немає (зокрема, 
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якщо оглянути позиції адміністративістів – прихильників управлінської 

концепції адміністративного процесу). Наприклад, О. М. Бандурка та 

М. М. Тищенко виділяють такі стадії адміністративного процесу: 

1) стадія порушення адміністративної справи, або аналітична – включає 

збирання і фіксацію інформації, оцінку перспектив подальшого руху справи, 

ухвалення рішення про необхідність такого руху; 

2) стадія ухвалення рішення у справі розподіляється на етапи: 

а) юридичної оцінки зібраної інформації; б) дослідження матеріалів справи; 

в) ухвалення конкретного рішення; 

3) стадія оскарження або опротестування рішення у справі (має 

факультативний характер); 

4) стадія виконання ухваленого рішення [15, c. 21].  

В академічному підручнику професор М. М. Тищенко виділяє ті ж самі 

стадії, але міняє місцями стадії виконання та оскарження [6, c. 488]. 

Очевидно, що в такому випадку стадія виконання взагалі залишається поза 

процедурою прийняття адміністративних актів (хоча й є стадією 

адміністративної процедури загалом, часто факультативною).  

Російський дослідник проблематики адміністративних процедур 

І. М. Лазарєв робить висновок про виділення практично таких самих 

загальних стадій адміністративно-процедурного процесу, зокрема: 

1) порушення адміністративної справи та її попереднє дослідження 

(розгляд матеріалів справи); 

2) розгляд справи по суті компетентним органом (посадовою особою) і 

прийняття у цій справі індивідуального правового акта (адміністративного акта); 

3) факультативна стадія оскарження рішення у справі; 

4) стадія виконання прийнятого у справі рішення (у деяких випадках 

також факультативна) [95, c. 120-121]. Стосовно цієї стадії дослідник 

зазначає, що вона буде обов’язковою для тих різновидів адміністративних 

процедур, результатом яких виступає реалізація наданих суб’єктам звернень 
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прав (або виконання покладених на них обов’язків), що потребують 

адміністративного супроводу [95, c. 125]. 

Дослідник В. Г. Перепелюк, аналізуючи провадження за заявами, виділяє 

в ньому такі стадії: порушення процедури, адміністративне розслідування, 

підготовка справи до вирішення, вирішення справи, виконання рішення [143, 

c. 229-295]. Перегляд адміністративних рішень розглядається ним як окрема 

процедура. Зазначимо, що в цьому підході, на нашу думку, проблематичним 

видається розмежування другої та третьої стадій. Адже відомо, що кожна зі 

стадій адаптується до конкретних цілей і завдань та являє собою відносно 

самостійну й завершену частину тієї чи іншої адміністративної процедури 

[41, c. 14], а адміністративне розслідування по суті логічно співпадає з 

підготовкою справи до вирішення.   

Вважаємо, що при вирішенні питання про стадії процедури прийняття 

адміністративних актів та їх самостійність необхідно виходити з того, що 

стадії в процедурі – це відповідні частини цілого, об’єднані певним 

завданням (завданнями). 

Аналізуючи специфіку управлінських процедур, Б. М. Лазарєв, 

І. Ш. Муксинов, А. Ф. Ноздрачов стверджують, що процедури реалізації прав 

і обов’язків громадян складаються з таких стадій: 1) подання заяви і 

прийняття її до розгляду державним органом, посадовою особою; 2) розгляд 

справи, вибір відповідних матеріальних правових норм; 3) винесення 

рішення; 4) виконання рішення; 5) оскарження рішення [239, с. 77]. 

Досить цікавим і детальним вважаємо поділ на стадії адміністративної 

процедури надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, запропонований М. О. Колесниковим. Так, стадіями 

процедури з надання публічних послуг з державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно автор визначає: 1) прийняття і перевірку документів, 

поданих для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви; 

2) встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації 

прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав 
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та/або їх обтяжень; 3) ухвалення рішення про реєстрацію речових прав, 

зупинення або про відмову в реєстрації прав; 4) внесення відповідних 

відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

5) надання інформації; 6) оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб, що 

здійснюють таку реєстрацію – факультативна стадія [75, с. 11]. 

О. М. Буханевич, розглядаючи структуру процедури надання 

адміністративної  послуги як виду публічної, виділяє в ній три стадії: 

1) реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення; 2) опрацювання 

звернення та оформлення (погодження) результату надання адміністративної 

послуги; 3) видача результату надання адміністративної послуги та його 

реєстрація. Кожна стадія поділяється на відповідні етапи, які включають 

конкретні дії суб’єкта надання адміністративних послуг та/або ЦНАП. Також 

автор зазначає,  що поняття «процедура надання адміністративної послуги» 

та конкретні стадії процедури надання адміністративної послуги, як і поняття 

«технологічна картка адміністративної послуги» та процедура розроблення 

та затвердження технологічної картки, повинні знайти чітке визначення в 

Законі України «Про адміністративні послуги» [20, с.  159]. 

Таким чином, саме технологічна картка є відображенням процедури 

надання адміністративної послуги як встановленого законодавством порядку 

надання адміністративної послуги з метою реалізації прав, свобод і законних 

інтересів суб’єктів звернення.  

Досліджуючи нормативну базу окреслення структури процедури 

надання адміністративних послуг, К. А. Фуглевич доходить висновку, що 

елементи цієї структури визначені в Постанові Кабінету Міністрів України 

від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги» як етапи і в узагальненому 

вигляді включають реєстрацію звернення, опрацювання звернення та видачу 

результату надання адміністративної послуги  [241, с. 192-193]. На нашу 

думку, ці етапи правильніше було б називати стадіями, оскільки кожен із них 

містить в собі цілий ряд дій, які можуть бути об’єднані в певні проміжні 



76 

 

етапи. Іншими словами, стадії є основними елементами структури процедури 

надання адміністративних послуг і складаються з етапів, які, у свою чергу, 

являють собою комплекси окремих дій. 

Закон України «Про адміністративні послуги» у ч. 1 ст. 9 закріплює, що 

адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних 

послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або 

через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Тому вважаємо за 

доцільне для виявлення стадійних елементів структури процедури надання 

адміністративних послуг звернутися до Примірного регламенту Центру 

надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). 

Так, перша стадія процедури надання адміністративної послуги при 

зверненні за такою послугою до ЦНАП – реєстрація заяви – за Примірним 

регламентом ЦНАП буде включати такі етапи [184]: 

1) перевірка відповідності вхідного пакета документів інформаційній 

картці адміністративної послуги, надання потрібної допомоги в заповненні 

бланка заяви; 

2) опис вхідного пакета документів; 

3) реєстрація вхідного пакета документів – внесення даних до журналу 

реєстрації; 

4) складання листа про проходження справи; 

5) пошук суб’єкта надання адміністративної послуги, до компетенції 

якого належить питання прийняття рішення у справі;  

6) передача вхідного пакету документів суб’єкту надання 

адміністративної послуги. 

Зазначимо, що на цій процедурній стадії із суб’єктами звернень 

спілкується адміністратор ЦНАП.  

Друга стадія процедури надання адміністративної послуги через ЦНАП 

є найбільш обширною, оскільки охоплює не один, а кілька етапів з різними 

виконавцями. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року 

№ 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки 
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адміністративної послуги», п. 6, визначено, що етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної послуги визначаються відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, якими встановлено порядок надання 

адміністративної послуги, якщо інше не визначено законодавством. Тобто 

для окремих видів адміністративних послуг може бути передбачено більше 

або менше етапів на цій стадії, що повинно бути закріплено у відповідному 

законодавстві. На нашу думку, таку ситуацію не можна вважати задовільною 

з погляду на розпорошеність норм і приписів щодо процедури надання 

адміністративних послуг по різних юридичних документах; чого доброго, 

такий підхід у майбутньому призведе до того, що необхідним стане 

тлумачення терміна «законодавство» залежно від конкретного випадку. 

Згадаємо, що ч. 1 ст. 3 Закону України «Про адміністративні послуги» 

оговорює, що законодавчий базис сфери надання адміністративних послуг 

складають Конституція України, Закон України «Про адміністративні 

послуги», інші закони та прийняті відповідно до них нормативно-правових 

актів, призначені для регулювання відносин у сфері надання 

адміністративних послуг. Тому кількість і зміст стадій процедури надання 

адміністративної послуги може змінюватись стосовно встановлених Законом 

України «Про адміністративні послуги» та Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги» вимог щодо окремих видів 

адміністративних послуг на підставі прийнятого нормативно-правового акта, 

яким регулюються відносини у сфері надання адміністративних послуг 

відповідним суб’єктом [241, с. 193-194]. І це знов-таки повертає нас до 

думки, що дефініції понять процедури надання адміністративної послуги  та 

технологічної картки адміністративної послуги, як і стадії процедури 

надання адміністративної послуги і відповідна ним процедура розробки та 

затвердження технологічної картки, мають знайти місце в Законі України 

«Про адміністративні послуги». 

Третя стадія процедури надання адміністративної послуги при 
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зверненні за такою послугою до ЦНАП буде складатися з етапів: 

1) формування вихідного пакету документів, передача його до 

ЦНАПу, оформлення листа про проходження справи; виконавець – суб’єкт 

надання адміністративної послуги; 

2) повідомлення про результат надання адміністративної послуги 

суб’єктів звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів; 

реєстрація вихідного пакета документів внесенням відповідних відомостей 

до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в 

паперовій та/або електронній формі; передача вихідного пакету документів 

суб’єкту звернення особисто під розписку (у тому числі його 

уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що 

посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, 

передбачених законодавством, в інший прийнятний для суб’єкта звернення 

спосіб; виконавець – адміністратор Центру [184]. 

Якщо структура процедури надання адміністративних послуг через 

ЦНАП, хоча й не без зауважень, але нормативно закріплена, натомість 

порядок надання адміністративних послуг через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг є недостатньо врегульованим законодавчо. Зокрема, 

на даний час незрозумілим є перелік відповідних дій при зверненні суб’єкта 

до Порталу. У зв’язку з цим сьогодні існує необхідність перегляду наявних 

стадій процедури надання адміністративних послуг. Дослідники вказують, 

що такий перегляд має відбуватися крізь призму нових можливостей 

розвитку інформаційних технологій [117, с. 135]; від себе додамо, що 

найбільш важливим вважаємо включити до структури процедури стадію, яка 

виступає додатковою гарантією спрямованості публічно-адміністративної 

діяльності на захист і відновлення прав і свобод суб’єктів звернень – стадію 

оскарження рішення. 

Отже, враховуючи здобутки вчених-адміністративістів та положення 

нормативно-правової основи, пропонуємо розглядати структуру процедури 

надання адміністративної послуги у вигляді таких п’яти стадій:  
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1) реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення; 

2) опрацювання звернення;  

3) оформлення (погодження) результату надання адміністративної 

послуги;  

4) оскарження рішення (факультативна стадія); 

5) видача й реєстрація результату надання адміністративної 

послуги.  

Кожна стадія поділяється на відповідні етапи, які включають конкретні 

дії суб’єкта надання адміністративних послуг та/або ЦНАП.  

Сьогодення в Україні відмічено гострою необхідністю забезпечення 

матеріальних норм Закону України «Про адміністративні послуги» 

відповідними процесуальними нормами. У реальності маємо ситуацію, коли 

велика кількість технологічних карток надання адміністративних послуг та 

зосередження уваги на їх підготовці призводить до закритості діяльності 

органів публічної адміністрації з приводу їх надання і, як наслідок, до 

недоступності отримання таких послуг населенням. До того ж нормативна 

формалізація надання окремих послуг призводить до їх дробіння та 

відсутності очікуваного процесуального результату забезпечення їх 

отримання. Замість отримання однієї послуги громадянин повинен отримати 

декілька схожих. Наведені проблеми призводять до утворення черг, подання 

споживачами послуг великої кількості документів, втрати дорогоцінного 

часу, затягування строків отримання послуги та додаткового навантаження 

на суб’єктів надання адміністративних послуг [24, с. 70]. 

Для ілюстрації цього пропонуємо розглянути детально кожну 

процесуальну стадію на конкретних прикладах, що дозволить виокремити 

проблемні питання та стимулює пошук шляхів їх розв’язання.  

Стадія реєстрації (оформлення) звернення починається з того, що 

суб’єкт звернення найперше визначається зі способом отримання послуги. 

Зовнішній вияв бажання отримати послугу – заява, що зазвичай подається в 

письмовій, усній або електронній формі. Звернення про надання публічних 
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послуг оформлюється здебільшого заявою в письмовій формі та подається 

особисто суб’єктом звернення (або його законним представником), що 

передбачається стандартами надання публічних послуг аналізованої категорії 

– наприклад, у процедурі видачі посвідчень «Ветеран праці» [223]. Зазвичай 

фізична особа має право на отримання публічної послуги незалежно від 

реєстрації її місця проживання. Законами, що регулюють надання публічних 

послуг, здебільшого визначається надання таких послуг за місцем реєстрації 

(наприклад, видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб 

[167], видача посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської 

катастрофи [182] тощо). Завершуватися ця стадія має видачею документа, що 

підтверджує факт звернення особи за наданням послуги до органу 

адміністрації; ми пропонуємо закріпити як такий документ акт, який надавав 

би можливість споживачу публічної послуги у разі затримання винесення 

рішення суб’єктами надання послуги на термін, що на 10 днів перевищує 

встановлений законодавством строк надання послуги, реалізовувати свої 

права або обов’язки, за дозволом яких він звертався до публічних органів, без 

отримання остаточного адміністративного акта, згідно з принципом 

мовчазної згоди. 

Стосовно необхідного вхідного пакету документів, то їх перелік 

змінюється залежно від конкретної адміністративної послуги. Наприклад,  

для отримання такої послуги, як видача посвідчення батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї, Постановою КМУ «Деякі питання виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» від 02.03.2010 [48] та 

Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Про 

затвердження інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї» від 29.06.2010 [172] визначено такий перелік документів: 

заява батька або матері про видачу посвідчень; копія свідоцтв про 

народження дітей; копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які 

виховують дітей самостійно); копія сторінок паспорта батька та матері з 

даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації; 
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довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи; фотокартки 

батьків та дітей (віком від 6 років) розміром 30х40 мм по одній для кожного 

одержувача; довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого 

навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються 

за денною формою навчання); довідка про те, що за місцем реєстрації батька 

або матері посвідчення не видавалося (у разі реєстрації батьків за різними 

адресами). 

Якщо ж, наприклад, замовлено отримання адміністративних послуг у 

сфері обігу зброї, то перша стадія процедури починається із заяви суб’єкта 

звернення до органу Національної поліції. Зазначимо, що сьогодні 

Національна поліція організує виконання вимог дозвільної системи через свої 

структурні підрозділи дозвільної системи сектору превенції або превентивної 

діяльності Національної поліції. 

Відповідно до наказу МВС від 21.08.98 № 622 «Про затвердження 

Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної  і холодної зброї, 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та зазначених патронів, а  також боєприпасів до зброї та 

вибухових матеріалів» дозволи видаються Департаментом превентивної 

діяльності Національної поліції  на: право ввозу з-за кордону та вивозу з 

України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї, 

мисливського пороху, вибухових матеріалів міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, 

організаціям, господарським об'єднанням, а також іноземним фірмам на 

підставі міжурядових угод та договорів; придбання, зберігання, носіння та 

вивезення (за 5 днів до виїзду) з України вогнепальної, пневматичної, 

холодної зброї та боєприпасів до зброї іноземним громадянам, а також 

ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням міністерств та 

інших центральних органів державної виконавчої влади України за 
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погодженням з посольствами та іноземними  представництвами країн, 

громадянами яких вони є, а з метою полювання, на конкретно визначений 

термін, також за клопотанням користувачів земельних ділянок і мисливських 

угідь; відкриття та функціонування республіканських баз складів 

вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових 

матеріалів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження 

з нею та її застосування; зберігання і носіння нагородної зброї УПД НП  

України, здійснюючи в повному обсязі функції дозвільної системи, може 

видавати й інші передбачені цією Інструкцією дозволи [170]. 

Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-12 «Про 

право власності на окремі види майна» наділяє правом придбання холодної 

та пневматичної зброї громадян, що досягли 18-річного віку; мисливської 

гладкоствольної зброї – громадян, що досягли 21-річного віку, а мисливської 

нарізної зброї – громадян, що досягли 25-річного віку [195]. При цьому 

кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена; 

висуваються додаткові умови до її схоронності: так, у зазначеній Постанові 

вказано, що для схоронності «трьох і більше одиниць вогнепальної, 

пневматичної зброї, арбалетів приміщення (будинок, квартира тощо) або 

сейф (шафа) для її зберігання повинні бути обладнані охоронною 

сигналізацією, автономною або з виводом на пульт централізованої охорони 

органів внутрішніх справ» [195]. 

Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання й 

носіння вогнепальної мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої та 

пневматичної зброї або арбалетів п. 12.2 наказу МВС від 21.08.98 № 622 

«Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної  

і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а  також 

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» визначає такий пакет 
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документів: письмове клопотання  щодо видачі дозволу на ім'я керівника 

органу внутрішніх справ; три фотокартки розміром 3 х 4 см; дублікат дозволу 

на придбання зброї з відміткою магазину про продану зброю або інший 

документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї; 

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за реєстрацію зброї; 

копію договору страхування, якщо такий не надавався при отриманні дозволу 

на придбання зброї [170]. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших 

військових формувань, а також особи Національної поліції на придбання, 

зберігання мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої 

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї для отримання дозволу повинні 

подати відповідний рапорт, довідку з місця роботи, платіжне доручення 

установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу та заповнену 

картку-заяву [170]. 

Іншим прикладом пропонуємо розглянути адміністративну процедуру 

реєстрації прав на земельну ділянку. У цьому разі споживачеві необхідно 

підготувати такі документи: витяг із Державного земельного кадастру [27]; 

копію та оригінал паспорту заявника; копію та оригінал ідентифікаційного 

номеру; підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру 

мінімальної заробітної плати; приміром, у 2016 р. це становило 140 грн.); 

документ – підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу 

чи дарування, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину тощо); 

довіреність, оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру 

представника (якщо документи подаються через представника) [209]. 

Процедура видачі дозволу на спеціальне використання диких тварин та 

інших об’єктів тваринного світу супроводжується збиранням такого пакету 

документів, перелік яких міститься на офіційному сайті Міністерства екології 

та природних ресурсів України (http://www.menr.gov.ua/) [25]. 

У заявці для отримання дозволу на спеціальне використання диких 

тварин та інших об’єктів тваринного світу мають бути зазначені: повна 

юридична назва та адреса користувача, від якого надходить заявка; прізвище, 



84 

 

ім’я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме 

використання (крім випадків використання окремих видів безхребетних 

тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом 

залучення значної кількості виконавців); прізвище, ім’я та по батькові особи 

(осіб), відповідальної за використання, в разі використання окремих видів 

безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються 

шляхом залучення значної кількості виконавців; конкретні види (групи видів) 

диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, а також намічені обсяги їх 

використання; мета використання, обґрунтування потреби у його здійсненні; 

місце і строки використання. До того ж у разі використання тварин з метою 

їх утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах або переселення у 

нові місця перебування у зазначеній заявці повинна бути наведена 

інформація про умови утримання тварин, конкретні місця, в які планується 

здійснювати їх переселення, та засоби транспортування [25]. 

Аналізуючи вищенаведене, можна визнати, що тільки в останньому 

прикладі потрібна органам публічної адміністрації для прийняття рішення в 

наданні послуги інформація міститься в єдиному документі – заявці суб’єкта 

звернення. В інших випадках споживачам послуг потрібно надати додаткові 

документи, що містять інформацію, яку, по суті, органи адміністрації можуть 

отримати шляхом горизонтально-організаційних зв’язків – від інших органів 

адміністрації, приміром, щодо невидання посвідчення батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї за місцем реєстрації батька або матері чи щодо існування 

дозволу на придбання зброї для отримання дозволу на зберігання й носіння 

зброї.  

Таким чином, кількість документів, необхідних для отримання певного 

виду адміністративних послуг, можна визнати необґрунтовано великою, що 

суперечить нормативно-правовим актам і є прямим порушенням принципу 

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг, затвердженого п. 8 

ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» [157].  
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Крім того, звертає на себе увагу й проблема фактичного зобов'язання 

фізичних та юридичних осіб отримувати супутні адміністративним платні 

послуги. Як зауважує А. В. Міськевич у дослідженні «Адміністративні 

послуги в сфері соціального захисту населення», попри безоплатний характер 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (у разі  

процедури отримання посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї) 

суб’єкту звернення «пропонуються» так звані супутні послуги та, відповідно, 

додаткові витрати. Так, для отримання такої послуги, наприклад, батько 

сім’ї, яка виховує трьох дітей, має звільнитися від роботи якнайменше на три 

дні (а в дійсності й на довший час, бо мають місце складності доступності 

інформації про часи прийому або черги запису на прийом до житлово-

експлуатаційних організацій) та витратити у середньому близько 

130 гривень, куди входять кошти на проїзд (а прийняття заяви та видача 

посвідчення передбачають особисту присутність заявника або його 

представника) – близько 20 гривень (тільки за одну особу), 10 фотокопій 

документів – близько 7,50 гривень; 5 фотокарток – приблизно 100 

гривень [114, с. 108]. 

Серед інших функціональних недоліків, притаманних першій стадії 

процедури надання управлінських послуг, можемо вказати також 

недостатність інформаційного забезпечення щодо вичерпного переліку 

публічних послуг та суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють 

надання цих послуг, причина чого полягає у відсутності визначення на рівні 

законів  України  чіткого переліку публічних послуг. Також на сучасному 

етапі розвитку електронних технологій виглядає неправильною й навіть дещо 

дивною неможливість подати документи для отримання багатьох публічних 

послуг в електронній формі.  

Для вирішення зазначених проблем потрібні різноаспектні заходи: 

нормативно-правові, тобто приведення підзаконних нормативно-правових 

актів у відповідність до законів України; дисциплінарно-відповідальні – 

встановлення конкретних механізмів притягнення до відповідальності  
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суб’єктів надання адміністративних послуг у разі процедурних порушень у 

вигляді не передбаченого законодавством розширення переліку потрібних 

документів або нав’язування зайвих «супутніх» послуг; організаційно-

технічні – створення відкритого електронного реєстру публічних послуг. 

Друга стадія процедури надання управлінських послуг – опрацювання 

звернення – полягає в розгляді підстав для реалізації права і обов’язку 

громадянина щодо отримання адміністративної послуги. На цій стадії 

отриманий від суб’єкта звернення пакет документів підлягає дослідженню та 

оцінці на предмет того, чи підтверджують вони наявність суб’єктивного 

права або обов’язку, у разі необхідності притягуються додаткові докази, 

відбувається добір норми права, яку необхідно в даному випадку 

застосувати, та її тлумачення.  

Стосовно процедурних етапів, з яких складається друга стадія, можемо 

запропонувати такий їх перелік: по-перше, оцінка необхідних для надання 

послуги інформації й документів та їх співвідношення з тими, що надані 

суб’єктом звернення; по-друге, визначення додаткової інформації та 

документів, які можуть бути потрібні для надання послуги та перебувають у 

володінні суб’єкта надання публічних послуг або у володінні суб’єктів 

публічної адміністрації; по-третє, отримання відповідних документів чи 

інформації без участі суб’єкта звернення на підставі поданих у заяві 

відомостей через доступ до інформаційних систем або баз даних інших 

суб’єктів надання публічних послуг, підприємств, установ чи організацій, що 

належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів, а також запитів до 

підприємств, установ чи організацій, що належать до сфери управління 

суб’єкта надання публічної послуги, які володіють документами або 

інформацією, необхідними для надання такої послуги. Строк опрацювання 

звернення визначається ст. 11 Закону України «Про адміністративні 

послуги» і не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання 

суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання 
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послуги. 

Розглянемо особливості проходження зазначеної стадії під час надання 

адміністративних послуг у сфері обігу зброї. Облік власників мисливської 

вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї 

здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, 

пневматичної зброї, а також холодної зброї. Відомості про наявність такої 

зброї у громадян заносяться в автоматизовану інформаційну систему (АІС) 

«Арсенал». 

На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, 

пневматичною, а також холодною нагородною зброєю (крім відомчої зброї), 

заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної вогнепальної 

зброї ведуться в управліннях (відділах) дозвільної системи превентивної 

діяльності Національної поліції, а власників гладкоствольних мисливських 

рушниць, пневматичної та холодної зброї – у відділеннях дозвільної системи 

превентивної діяльності Національної поліції.  

Особова справа власника зброї містить такі документи: письмове 

клопотання про видачу дозволу на право придбання, а також зберігання і 

носіння за кожну одиницю зброї окремо; картку-заяву; корінець дозволу на 

придбання зброї або інші документи, що засвідчують факт придбання зброї; 

матеріали перевірки власника зброї, рапорт, довідки про перевірку за 

оперативними обліками, обліками медичних установ тощо; платіжне 

доручення (квитанцію) про оплату послуг за реєстрацію (перереєстрацію) 

зброї; копію договору  страхування.  Особові справи власників вказаної зброї 

зберігаються у працівника, який здійснює дозвільну систему, і для зручності 

користування розставляються в алфавітному порядку; також може вестися 

комп'ютерний облік власників зброї. 

На другій процедурній стадії надання дозволу на придбання, зберігання 

(носіння) зброї органи національної поліції перевіряють довідку медичного 

закладу (лікувально-кваліфікаційної комісії) встановленої форми, яка містить 

висновок, чи може особа (суб’єкт звернення) володіти спеціальними 
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засобами самооборони за станом здоров'я; відомості про можливі порушення 

цією особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, 

вживання наркотичних речовин без призначення лікаря; чи не є особа 

обвинуваченою у вчиненні злочину або засуджена до позбавлення волі, чи не 

має непогашеної або не знятої у встановленому порядку з особи судимості за 

тяжкий злочин або злочин, скоєний  із  застосуванням вогнепальної зброї, 

вибухових матеріалів або спеціальних засобів самооборони, заряджених 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії; чи не було в особи умовного 

засудження з іспитовим терміном або засудження до виправних робіт; чи не 

існує щодо такої особи вироку народного суду, виконання якого відстрочено.  

На процес розгляду поданих документів, перевірку їх на відповідність 

законним вимогам і збирання при необхідності додаткових відомостей різні 

адміністративні процедури відводять різні строки. Так, другий етап надання 

дозволу на придбання, зберігання (носіння) зброї, згідно з наказом МВС від 

21.08.98 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, 

пневматичної  і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених 

патронів, а  також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», має 

тривати не довше місячного терміну. 

Такий же місячний термін відводиться Міністерством України у 

справах сім’ї, молоді та спорту для надання такого виду публічної послуги, 

як видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї [172].  І це не 

може не викликати здивування у стороннього спостерігача, навіть з 

елементарних позицій здорового глузду: ані за ступенем можливої суспільної 

небезпеки (видача несумлінній особі посвідчення про багатодітність або 

дозволу на використання зброї можуть спричинити різні за небезпечністю 

соціальні наслідки), ані за обсягом пакету документів, які підлягають 

перевірці, ці дві процедури надання адміністративних послуг не дорівнюють 
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одна іншій, а строк на їх розгляд відводиться ідентичний. Це, мабуть, ще 

одна таємниця вітчизняної адміністративно-правової бази, яка сприяє 

підвищенню недовіри до органів публічної адміністрації і незадовільності їх 

функціонуванням з боку населення. На нашу думку, це не відповідає 

принципу оперативності, закладеному Законом «Про адміністративні 

послуги» в підвалини адміністративної діяльності, і суперечить 

спрямованості адміністративної діяльності на сервісно-публічний підхід у 

відносинах зі споживачами послуг, згідно з яким адміністративні органи у 

своїй діяльності мають орієнтуватися на якнайшвидше вирішення справи з 

урахуванням законних інтересів суб’єкта звернення у прискореному наданні 

адміністративної послуги 

Слід вказати, що зазначений строк не є загальним для усіх процедур 

надання адміністративних послуг. Так, строк видачі дозволу на спеціальне 

використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу становить три 

тижні з часу одержання від користувачів заявки, якщо використання диких 

тварин та інших об’єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів і 

внесення до бюджету плати. В інших випадках, а також у разі потреби 

одержання експертних висновків, дозволи видаються протягом двох тижнів з 

часу встановлення ліміту та одержання від користувача документа, що 

засвідчує внесення плати, та позитивного експертного висновку [25]. 

Наведемо ще один приклад строків надання публічних послуг. Поділ 

строків залежно від особи-заявника Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не 

встановлюється, що свідчить про дотримання принципу рівності надання 

адміністративних послуг, проголошеного Законом України «Про 

адміністративні послуги». Втім, до 1 січня 2013 року існувала градація 

строків залежно від особи заявника. Так, для юридичних осіб порівняно з 

фізичними особами встановлювався граничний строк державної реєстрації 

права власності на нерухоме майно до 60 календарних днів  з дня реєстрації 

заяви без урахування терміну проведення інвентаризаційних робіт [169, 
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п. 3.4]. Норми Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності 

на нерухоме майно, які встановлювали строки для здійснення реєстрацій 

речового права, були явно дискримінаційними стосовно юридичної особи, 

оскільки ставили її речове право в нерівне становище з речовим правом 

фізичної особи, для якої було встановлено тридцятиденний реєстраційний 

строк [117].  

Щодо можливості  встановлювати інші терміни другої процедурної 

стадії згадаємо цікавий і обґрунтований приклад, наведений К. С. Кучмою в 

його дисертаційному дослідженні: у разі  продажу спеціальних  дозволів на 

користування надрами за результатом проведення аукціону можна 

встановити, що загальний строк становитиме 193 дня, що явно суперечить 

Закону України «Про адміністративні послуги» [157], у ч. 2 ст. 10 «Строки 

надання адміністративних послуг» якого зазначено, що в разі, якщо законом 

не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк 

не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом 

звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги; крім того, 

за висновком дослідника, процедура надання спеціальних  дозволів на 

користування надрами через продаж на аукціоні характеризується 

порушенням принципів надання адміністративних послуг, визначених ст. 4 

Закону України «Про адміністративні послуги», –  оперативності та 

своєчасності, відкритості та прозорості тощо [92, с. 110]. 

З погляду на необхідність дотримання принципу прозорості зазначимо, 

що в науковій спільноті все частіше лунають висловлення на підтримку 

безпосередньої участі громадянина на процесі стадії розгляду справи. Це 

передбачає можливість громадянина бути вислуханим або заявити додаткові 

клопотання. На думку Г. М. Писаренко, має бути чітко встановлено й 

закріплено перелік процедур з надання адміністративних послуг, розгляд 

яких повинен відбуватися тільки за умови присутності заявника. До таких, 

вважає дослідниця, мають належати особливо важливі для споживача 

послуги рішення, ті, де має місце вибір альтернативних рішень, або ті, що 
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супроводжуються великим ступенем адміністративного розсуду з боку 

державних органів і посадових осіб [146, с. 63].  

Таким чином, процедурна стадія опрацювання звернення 

характеризується такими проблемами: неможливість отримання інформації 

про хід розгляду (етапу, дії) адміністративної послуги в електронній формі; 

недотримання розумних строків розгляду справи щодо надання 

адміністративної послуги, що полягає в перевищенні 30 діб з моменту 

надання  документів до відповідного суб’єкта публічної адміністрації; 

невстановлення чіткого розміру оплати для всіх адміністративної послуг, що 

потребує розроблення та прийняття закону України «Про адміністративний 

збір».  

Шляхи вирішення зазначених проблем вбачаємо у запровадженні 

дієвих інформаційно-технологічних технологій з метою підвищення якості 

надання послуги; визначення в нормативно-правових актах чіткого переліку 

документів для кожної конкретної адміністративної послуги тощо. 

Третя стадія процедури – оформлення (погодження) результату 

надання адміністративної послуги є логічним завершенням попередньої 

стадії й деякими науковцями не виділяється як окрема. Однак ми 

наполягаємо на її відокремленні, тому що відділення її у часі від стадії 

розгляду справи по суті робить можливими повторні перевірки розглянутих 

на попередній стадії документів та аналіз знов представлених доказів. На цій 

стадії надається юридична оцінка зібраної інформації, повно і всебічно 

досліджуються матеріали справи з метою встановлення об’єктивної істини, 

ухвалюється конкретне рішення, яке має виноситися суб’єктами виконавчої 

влади на підставі норм права, об’єктивних даних та внутрішнього 

переконання. 

Говорячи про внутрішнє переконання, передусім слід зробити наголос 

на незалежній оцінці доказів, що доводять право, обов’язок або здатність 

громадянина отримати дозвіл на реалізацію прав і обов’язків, за яким він 

звернувся. Для проведення роботи з прийняття рішення суб’єктові надання 
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послуги потрібно впевнитися у достовірності наданих документів і фактів, а 

в разі виникнення сумнівів чи знаходження неузгодженостей – повторно 

перевірити наявні документи або звернутися до додаткових. 

Обґрунтованість рішення означає, що воно в жодному разі не виражає 

особисту думку працівника органу публічної адміністрації, не виникає з 

певної суб’єктивної оцінки особистості суб’єкта звернення. Для відповідності 

рішень органів публічної адміністрації цій вимозі має бути встановлений 

обов’язковий повний перелік документів, що підтверджують право чи 

обов’язок громадянина.  

Усе це висуває на порядок денний підвищені вимоги до етики та 

моральності працівників органів надання адміністративних послуг, які мають 

причетність до вирішення справ про реалізацію прав і обов’язків громадян. 

Звісно, що професійність, дисципліна, ділові якості визначаються як основні, 

але й моральні якості, такі як сумлінність, уважність, гуманність, 

справедливість, мають бути вагомим критерієм професійного відбору.  

Згідно з приписами Закону України «Про адміністративні послуги», в 

разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних 

послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання 

адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, 

визначений частиною першою або другою цієї статті (тобто у 30 

календарних днів – прим. авт.), а в разі неможливості прийняття зазначеного 

рішення у такий строк – на першому засіданні (слуханні) після закінчення 

цього строку. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту 

отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення поштою 

(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з 

повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта 

звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ 

може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням 

про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. При 
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цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку 

надання адміністративної послуги [157]. 

Отже, потрібно підкреслити, що загальний термін в жодному разі не 

повинен перевищувати 30-денний термін з моменту, коли споживач 

звернувся до органу виконавчої влади.  

На нашу думку, на цьому етапі має якомога ширше впроваджуватися 

принцип гласності як одна із засад адміністративно-процедурної діяльності і 

гарантія законності та обґрунтованості рішень. Тому потрібно не тільки 

розширити можливості безпосередньої участі суб’єкта звернення в цій стадії 

адміністративної процедури, але й стимулювати участь громадськості у 

прийнятті рішень, інформувати населення про такі рішення та процедуру їх 

прийняття. Це служитиме додатковим засобом охорони інтересів суспільства 

й особистості. 

Кінцевою формою адміністративного акта в наданні адміністративної 

послуги можуть бути: 

 рішення (приміром, рішення міської ради щодо земельних 

ділянок комунальної власності у разі розірвання договору оренди земельної 

ділянки або припинення права постійного користування нею; рішення 

міської ради про надання згоди на продаж земельної ділянки комунальної 

власності та проведення її експертної грошової оцінки тощо); 

 довідка (довідка про участь у приватизації житла державного 

житлового фонду; довідка з державної статистичної звітності про наявність 

земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями); 

 дозвіл (дозвіл на міжнародні регулярні перевезення пасажирів, 

дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів; дозволи на укладання 

договору довічного утримання; дозволи на купівлю житла дітям; дозволи на 

припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з придбанням нею права 

власності на нерухоме майно; дозвіл на виведення з експлуатації 

магістральних нафтопроводів; дозвіл на імпорт в Україну; дозвіл для виїзду 

громадянина України за кордон на постійне проживання; дозвіл на 
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імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства тощо);  

 ліцензія (ліцензії на провадження туроператорської діяльності, на 

провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, на 

провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних 

паперів, документів суворої звітності, на провадження господарської 

діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення 

тощо); 

 свідоцтво (свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про 

реєстрацію шлюбу); 

 посвідчення (посвідчення мисливця; посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина 

України; посвідчення біженця тощо); 

 реєстрація (державна реєстрація права власності на нерухоме 

майно; реєстрація місця проживання; зняття з реєстрації місця проживання 

тощо). 

Зазначені акти залежно від конкретної адміністративної послуги 

можуть мати різне документальне оформлення: паперові або пластикові 

бланки, з фотокартками або без, – але всі засвідчені підписом посадової 

особи – суб’єкта надання послуги, печаткою органу публічної адміністрації, 

що надає цю послугу, та грифом затвердження.  

Отже, сутність стадії оформлення результату надання адміністративної 

послуги полягає у видачі адміністративного акта у вигляді дозволу, 

свідоцтва, ліцензії, посвідчення, реєстрації, рішення або довідки. Як правило, 

ліцензії видаються здебільшого на рівні центральних органів виконавчої 

влади, а дозволи – на рівні органів місцевого самоврядування. Підстави для 

відмови у видачі акта – результату публічної послуги повинні бути чітко 

зазначені в нормативно-правових актах. 

Під час реалізації зазначеної стадії, як ми виявили, можуть зустрічатися 

такі проблеми: необґрунтована відмова у видачі позитивного результату 
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надання адміністративної послуги; неповідомлення суб’єкта звернення про 

рішення органу щодо конкретної послуги тощо.  

Шляхи вирішення проблем зазначеної стадії вбачаються, по-перше, у 

розширенні використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій (мережі Інтернет, мобільних додатків тощо), по-друге, у 

закріпленні чіткого переліку підстав для відмови щодо кожного виду 

публічних послуг, по-третє, через покладання на особу, яка надає послуги, 

закріпленого на рівні законодавчого акта обов’язку щодо повідомлення 

суб’єкта звернення стосовно відповідного рішення, нарешті, у підвищенні 

вимог до етико-моральних якостей працівників органів публічної 

адміністрації при професійному відборі. 

Факультативну стадію оскарження рішення традиційно вважають 

додатковою гарантією прав і обов’язків громадян. На цій стадії відбувається 

контроль за правильністю рішення по суті, за його законністю і 

обґрунтованістю, а також за дотриманням встановленої процедури. 

Уповноважений орган може приймати такі рішення: надати 

адміністративну послугу, відмовити в її наданні або залишити заяву без 

розгляду на визначених підставах. Принагідно зазначимо, що підстави для 

відмови й залишення без розгляду повинні бути загальними й закріплені 

законодавчо; інакше, якщо ці підстави визначатимуться адміністративними 

органами, це нівелює правозахисний сенс оскаржень. При цьому 

безпідставна відмова в наданні адміністративних послуг має адміністративно 

каратися з обов’язковим відшкодуванням збитків, спричинених заявникові. 

Головний же сенс адміністративного оскарження відмови в наданні послуги 

полягає у відновленні прав суб’єкта звернення на реалізацію тих прав, через 

потребу в яких він звернувся до публічної адміністрації, тобто цю стадію 

можна розглядати як повторне звернення за відповідною адміністративною 

послугою. 

Враховуючи, що результатом процедури надання адміністративної 

послуги є рішення уповноваженого органу чи його посадової особи, яке може 
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вплинути на права інших осіб або покласти на них певні обов’язки, має бути 

передбачена можливість участі в такому провадженні зацікавлених осіб. І 

звичайно, під час процедури щодо надання адміністративних послуг в 

уповноваженого органу може виникнути необхідність скористатися допомогою 

спеціалістів з певних питань, наприклад, провести експертизу дотримання 

органом публічної адміністрації встановленої процедури надання 

адміністративної послуги тощо. 

Треба зазначити, що не всі громадяни можуть самостійно реалізовувати 

свої права, наприклад недієздатні, що необхідно враховувати при оскарженні. 

Таку категорію осіб мають представляти законні представники: батьки, 

опікуни. Учасника – юридичну особу мають представляти її керівні органи 

чи уповноважені посадові особи або ж представники за дорученням чи за 

договором. Фізичні особи також наділені правом на правову допомогу – 

можливість діяти через представника за дорученням чи за договором, 

зокрема через адвоката, юридичну фірму. Науковці нагадують, що участь 

представників (крім законних) у провадженні справи з надання 

адміністративної послуги не повинна позбавляти заявника чи третю особу 

права особистої участі в такому провадженні [77, с. 28]. 

Дії та рішення посадових осіб компетентних органів публічної 

адміністрації дозвільної системи, пов'язані з відмовою у видачі дозвільного 

документа, його анулюванням і вилученням підконтрольних предметів, 

матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень і лабораторій, 

виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної системи, може бути 

оскаржено у порядку, встановленому для оскарження неправомірних дій 

органів публічної адміністрації та їхніх посадових осіб, які ущемляють права 

громадян. 

Зазначимо, що детальніше оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг буде 

розглянуто в підрозділі 2.3 нашого дисертаційного дослідження. 
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Стадію видачі результату надання адміністративної послуги  

відокремлено від стадії оформлення (погодження) результату надання 

адміністративної послуги  не випадково. Ці стадії різняться як часовою, так і 

змістовою детермінантою: між прийнятим рішенням (наприклад, про 

реєстрацію юридичної особи) та його виконанням (наприклад, видачею 

ліцензії на містобудівельну діяльність) минає певний проміжок часу (іноді 

місяць і більше). Натомість зміст визначається вже не розумово-аналітичною 

діяльністю (як на стадії прийняття управлінського рішення), а 

організаційною – створенням умов для зовнішнього вираження вже 

прийнятого рішення. 

Виконання рішень – одна з важливих стадій процедури реалізації прав і 

обов’язків громадян, в ході якої дістає логічного завершення вся діяльність, 

пов’язана з наданням адміністративних послуг. Суб’єкти публічної 

адміністрації мають здійснити цілий комплекс дій, щоб, наприклад, видати 

спеціальний дозвіл на геологічне вивчення з подальшою промисловою 

розробкою родовища, провести реєстрацію місця проживання, видати 

свідоцтво про право власності на житло тощо, тобто сприяють своєю 

діяльністю реалізації громадянських прав і виконання громадянських 

обов’язків, створюють оптимальні умови для цієї реалізації.  

Видача результату надання адміністративної послуги може відбуватися 

декількома способами: особисто заявникові за наявності документа, що 

посвідчує особу, або його представникові за наявності відповідного 

засвідченого доручення та документа, що посвідчує особу; через поштовий 

зв'язок; через електронну пошту. Останнє заслуговує особливої уваги, так як 

визначається фахівцями як один із провідних інноваційних механізмів 

організації діяльності публічної адміністрації, що мінімізує витрати часу, 

витрати коштів і корупційні ризики.  

Однак впровадження електронно-сервісних технологій у 

адміністративну сферу відбувається у вітчизняних реаліях занадто повільно й 

не так ефективно, як очікувалося. Багато які з обласних державних 
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адміністрацій декларують перелік електронних адміністративних послуг, 

однак на практиці в електронному режимі реалізуються одиниці. Приміром, 

електронна адміністративна діяльність Порталу державних послуг 

iGov.org.ua, на жаль, обмежується окремими різновидами послуг, до того ж 

працює не для всіх регіонів України. За словами фахівців, українська 

практика демонструє, що до 35 % проектів у царині електронного уряду 

виявляються абсолютно недієвими, а ще 50 % працюють лише частково (або 

основних цілей не досягається, або у процесі досягнення їх виявляються 

непередбачені негативні наслідки) [71, с. 28]. 

На сьогодні, на жаль, адміністративно-послуговий урядовий портал не 

може похвалитися бездоганною роботою цілісної системи надання публічних 

послуг у режимі он-лайн і навіть окремих її складових, якщо, приміром, 

ідеться про видачу результатів у вигляді відсилання електронного документа 

на електронну пошту замовника. Наразі електронний уряд виконує більшою 

мірою презентаційну та інформаційно-аналітичну функції, відіграючи 

допоміжну роль при пануванні традиційних технологій управління. 

Завершуючи підрозділ, підсумуємо головні його висновки. 

Запропоновано п’ять послідовних стадій, які поділяються на відповідні 

етапи, дії тощо. До стадій зазначеної процедури нами віднесено такі: а) 

реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення; б) опрацювання 

звернення; в) оформлення (погодження) результату надання адміністративної 

послуги;  г) оскарження рішення (факультативна стадія); д) видача 

результату надання адміністративної послуги. Кожна зі стадій має власні 

особливості й недоліки, аналіз і узагальнення яких допомогли нам 

виокремити і сформулювати пропозиції різноспрямованих заходів для 

оптимізації функціонування адміністративно-процедурного механізму: 

– нормативно-правові заходи: 

1) приведення підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють 

процедуру надання адміністративних послуг, у відповідність до законів 

України;  
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2) визначення в нормативно-правових актах чіткого переліку 

документів для кожної конкретної адміністративної послуги; 

3) покладання на особу, яка надає послуги, закріпленого на рівні 

законодавчого акта обов’язку щодо повідомлення суб’єкта звернення 

стосовно відповідного рішення; 

– організаційно-кадрові: 

1) встановлення конкретних механізмів притягнення до дисциплінарної 

відповідальності суб’єктів надання адміністративних послуг у разі 

процедурних порушень у вигляді не передбаченого законодавством 

розширення переліку потрібних документів або нав’язування зайвих 

«супутніх» послуг; 

2) підвищення вимог до етико-моральних якостей працівників органів 

публічної адміністрації при професійному відборі; 

– інформаційно-технологічні: 

1) створення й налагодження функціонування відкритого електронного 

реєстру публічних послуг; 

2) використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій (мережі Інтернет, мобільних додатків тощо) на всіх стадіях 

процедури надання адміністративних послуг. 

 

 

2.2. Система суб’єктів публічної адміністрації у сфері процедури 

надання адміністративних послуг в Україні 

 

 

Для вдосконалення регулюючої ролі адміністративних послуг України 

необхідно покращити якість їх надання. Це можливо досягти за умов 

об’єднання всіх наявних людських, фінансових, часових та інших ресурсів 

для ретельного аналізу сучасного стану існуючої сукупності 
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адміністративних послуг і прогнозування подальшої державно-управлінської 

діяльності.  

Вбачається, що таке об’єднання дозволить побачити відмінність видів 

адміністративних послуг за цілями, змістом, строками надання, адресатами та 

субординацією органів влади з виробництва та надання таких послуг. Всі ці 

заходи можливо здійснити за умов проведення змін існуючої сукупності 

адміністративних послуг.  

Адміністративні послуги, що надаються органами державної влади, ще 

важко назвати системою. Невизначеними є елементи, взаємозв’язки та 

принципи побудови такої системи; відсутнє чітке закріплення функцій за 

органами державної влади; існує заплутаний механізм субординації між 

органами державної влади та непрозорі шляхи делегування повноважень з 

надання адміністративних послуг. Тому сукупність таких послуг і 

організацій, що їх надають, суб’єктів звернення   послуг, а також 

інфраструктуру слід розглядати як сферу адміністративних послуг органів 

державної влади [132, c.112]. 

Сфера адміністративних послуг органів державної влади розвивається 

хаотично, тому виникають деякі негативні наслідки, зокрема дублювання 

функцій різними органами влади, існування вбудованого інституційного 

конфлікту інтересів. Така ситуація призводить до розростання корупції, 

перевантаженості міністерств невластивими їм адміністративно-технічними 

функціями та їх низької здатності до вироблення політики щодо 

адміністративних послуг. 

Нагальною є потреба вироблення системи суб’єктів публічної 

адміністрації процедури надання адміністративних послуг органів державної 

влади та її подальша інституціоналізація. Модель інституцій з надання 

адміністративних послуг в Україні необхідно будувати за умови врахування 

особливостей офіційних правил та неофіційних обмежень, шляхів їх еволюції 

та прогнозування можливості їх дотримання. За таких умов можливо 

побачити загальну інституційну модель порядку, яка, у свою чергу, 
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спирається на глибоке теоретичне осмислення нашого минулого та його 

проекцію на сучасне і майбутнє [120]. 

Як слушно зауважує Т. О. Буренко, саме такий підхід є стратегічним 

для подолання інституційної безсистемності в досліджуваній сфері. 

Подальша успішність формування системи процедури надання 

адміністративних послуг органами державної влади залежить від 

раціонального вибору моделі трансформаційних змін в нашому суспільстві. 

Модель матиме специфічні риси, притаманні тільки системі надання 

адміністративних послуг органами державної влади в Україні [19]. 

Як відомо, кожна організація має дві необхідні складові, що 

забезпечують її функціонування – структуру та функції. Для цілей 

впорядкування адміністративних послуг та належного їх функціонування 

важливо, щоб структура органів державної влади визначалась її функціями. 

Для цих цілей важливим є проведення функціональних обстежень 

органів державної влади з розробкою рекомендацій і пропозицій щодо 

приведення їх системи та структури у відповідність до функцій, які на них 

покладаються.  

Концепція функціонального обстеження належить до основних шляхів 

досягнення системної оптимізації, збільшення ефективності та 

результативності діяльності всіх органів державної влади в Україні, бо її 

невід’ємною складовою є оптимізація їх діяльності. Системна оптимізація 

органів державної влади, що виробляють та надають адміністративні послуги, 

передбачає створення чіткої структури влади. Кожна частина має бути 

відповідальною за певну ділянку суспільних відносин [132, c. 115]. 

Перша спроба проведення такого обстеження була здійснена в 2006-

2007 рр. спеціально утвореними робочими групами 50 центральних органів 

виконавчої влади. Методичний супровід здійснювався Головдержслужбою 

України. За результатами функціональних обстежень було складено звіт 

[238], який засвідчив основні проблеми функціонування центральних органів 

виконавчої влади, серед яких – змішаність політичних та адміністративних 
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функцій з переважанням останніх та відсутність системних ознак утворення, 

реорганізації, ліквідації органів. До типових проблем центральних органів 

виконавчої влади було віднесено: дублювання та дисбаланс функцій органів 

виконавчої влади та між ними; відсутність однозначності у формулюванні 

функцій; гостра потреба кадрового і фінансового забезпечення.  

Такі проблеми функціонування органів виконавчої влади стосуються й 

інших органів державної влади, які надають адміністративні послуги, та 

вказують на нераціональне використання кадрових та фінансових ресурсів 

органів державної влади, що раз підтверджує актуальність наших пропозиції 

щодо подальших змін у сфері адміністративних послуг органів державної 

влади.  

На рівні територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади та місцевих держадміністрацій функціональні обстеження ще не 

проведені. Результати таких обстежень можуть розкрити додаткові проблеми 

їх функціонування, що будуть потребувати інших підходів до їх вирішення. 

Можливі труднощі можуть виникнути при проведенні функціональних 

обстежень інших органів державної влади, що не входять до системи органів 

виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування [132, c.117].  

Незважаючи на те, що в даній дисертації нами не розглядаються 

адміністративні послуги місцевого самоврядування. Зазначимо, що вони 

перебувають у тісному взаємозв’язку із адміністративними послугами 

органів державної влади, що надаються їх територіальними підрозділами та 

місцевими держадміністраціями. Тому горизонтальне функціональне 

обстеження на місцевому рівні органів місцевого самоврядування, 

територіальних підрозділів органів державної влади та місцевих 

держадміністрацій дозволить виявити додаткові особливості їх взаємодії при 

виробленні та наданні саме адміністративних послуг. Незаперечним є факт, 

що на місцевому рівні взаємодія таких органів не є поширеною, однак ці 

твердження потребують додаткового спеціального дослідження, а саме 

функціонального обстеження.  
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Позитивним результатом проведеного обстеження стало використання 

зібраної інформації для складання реєстру функцій органів державної влади. 

В подальшому інформація про функції органів державної влади лягла в 

основу Реєстру державних та адміністративних платних послуг [132, c.118]. 

На основі зібраної під час проведення функціональних обстежень 

інформації, а також інших джерел (наприклад, соціологічних досліджень), 

використовуючи принципи моделювання, можливо відобразити уявний поділ 

системи суб’єктів щодо процедури надання адміністративних послуг 

органами державної влади. Внутрішня логіка моделювання полягає у 

конструюванні і заміщенні об’єкта моделлю, її дослідженні і випробуванні, 

перенесенні знання з моделі на оригінал методом генералізації [225, с. 141]. 

Вся ця послідовність дій втілюється в практичну діяльність. Однак важливо 

враховувати, що при моделюванні соціальних процесів важко прорахувати 

всі наслідки. Тому на допомогу може прийти метод пілотних проектів, за 

допомогою якого можливо практично перевірити функціонування моделі.  

Моделювання системи процедури надання адміністративних послуг 

передбачає розподілом функцій суб’єктів публічної адміністрації.  

Отже, в умовах невизначеності основних засад реформування 

процедури надання адміністративних послуг нами акцентується увага на 

розподілі функцій між суб’єктами публічної адміністрації. В подальшому 

при зміні їх назв буде збережено відповідний розподіл функцій. Всі 

організації, що входять до системи процедури надання адміністративних 

послуг органів державної влади, пропонується поділити на три групи: 

1) вироблення політики щодо адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації; 2) надання адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації; 3) оцінювання системи процедури надання адміністративних 

послуг органів суб’єктами публічної адміністрації. 

Таким чином, перша підсистема організацій виконує функцію 

вироблення політики щодо адміністративних послуг органів державної 

влади. Цією функцією можуть бути наділені органи державної влади 
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центрального рівня, які співпрацюватимуть із колегіальним органом на чолі з 

Президентом України. На цьому рівні також має забезпечуватись функція 

планування та прогнозування всієї системи процедури надання 

адміністративних послуг органів державної влади.  

Друга підсистема організацій виконує функцію надання 

адміністративних послуг органів державної влади. Цю функцію можуть 

виконувати територіальні підрозділи органів державної влади чи структурні 

підрозділи місцевої державної адміністрації або, як делеговані повноваження, 

державні підприємства, установи, організації на рівні району або міста – як 

найближчої до суб’єктів звернення   послуг ланки органів державної влади. 

Щоб уникнути дублювання адміністративних послуг, необхідно забезпечити 

можливість делегування повноважень з надання послуг тільки органів 

державної влади першої групи.  

Третя підсистема організацій наділена функцією оцінювання системи 

процедури надання адміністративних послуг органів державної влади. До цієї 

групи пропонується віднести органи державної влади, які забезпечать 

виконання моніторингу, аналізу, контролю та можуть бути розташовані на 

рівні області (або обласних об’єднань). Деякі автори пропонують 

використовувати синоніми категорії контролю – діагностика, контролінг, 

моніторинг [216, с. 554]. В цій же групі можуть бути розташовані колегіальні 

органи, що будуть виконувати функцію квазісудів – розгляд скарг фізичних 

та юридичних осіб про неякісне надання адміністративних послуг. 

Поділ організацій системи процедури надання адміністративних послуг 

суб’єктів публічної адміністрації на три підсистеми забезпечить втілення в 

практичну діяльність суб’єктів публічної адміністрації принципу розподілу 

влад – як основи функціонування демократичного суспільства. Такий 

розподіл буде забезпечувати баланс функцій у даній системі. 

Слід зазначити, що в першій підсистемі організацій (вироблення 

політики щодо адміністративних послуг органів державної влади) важливою 

є участь громадськості, особливо потенційних суб’єктів звернення   
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адміністративних послуг. Системовизначаючим напрямом економіко-

теоретичних досліджень та формування моделей поступово стає розвиток 

розширеної багаторівневої системи соціально-економічного партнерства 

основних соціальних груп населення. Вона включає органи державної влади, 

науку, культуру, освіту, громадські об’єднання, профспілки, засоби масової 

інформації тощо. Це потрібно для всебічної діагностики, оцінки, вибору 

найбільш доцільних сценаріїв розв’язання спільними зусиллями широкого 

кола стратегічних і поточних проблем. Цього можливо досягти за умов 

врахування потреб та інтересів кожної з наведених груп через переговорні 

процеси відповідно до державних планів і програм [149; 204]. 

Саме прийняття рішень про запровадження нових адміністративних 

послуг в окремих сферах життєдіяльності суспільства чи продовження 

функціонування існуючих потребують дискусії як на сторінках наукових 

видань, так і в межах широкого обговорення. Такі рішення мають 

прийматися після проведення ретельного аналізу всієї наявної інформації 

щодо кожного виду адміністративних послуг, у тому числі отриманої від 

організацій третьої групи системи процедури надання адміністративних 

послуг органів державної влади. Аналіз інформації щодо адміністративних 

послуг, здійснений в організаціях третьої групи, складатиме тільки окремий 

сегмент у загальному обсязі інформації органів державної влади з 

вироблення політики, але досить вагомий для прийняття оперативних та 

перспективних рішень [132, c.123].  

На цьому рівні важливою також є політична підтримка прийнятих 

рішень. Участь у процесі вироблення політики щодо адміністративних 

послуг вищого керівництва держави забезпечить можливість проведення 

незворотніх дій у цій системі. Адже зміни, що не доводяться до логічного 

завершення, ще більше ускладнюють систему, що вдосконалюється, бо 

порушують старі взаємозв’язки і не встановлюють нові.  

Прозорі інструменти вироблення політики з боку організацій першої 

групи щодо адміністративних послуг сприяють встановленню чітких 
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процедур делегування повноважень для надання цих послуг. Важливо, щоб 

функція делегування повноважень була законодавчо закріплена тільки для 

органів державної влади, що виробляють політику у сфері адміністративних 

послуг органами державної влади. Це унеможливить виникнення практики 

подальшої передачі отриманих повноважень на надання адміністративних 

послуг іншим, у тому числі й недержавним установам і організаціям.  

В другій підсистемі організацій (надання адміністративних послуг 

органів державної влади) пріоритетними завданнями є встановлення єдиних 

вимог до процедур надання послуг. Наприклад, стандарти надання 

адміністративних послуг, затверджені Мінекономіки України [174], можуть 

бути покладені в основу типових стандартів у межах окремих сфер діяльності 

громадян: земельні питання, будівництво, реєстрація підприємств тощо. 

Принциповим є окреслення основних вимог та методів надання 

адміністративних послуг організаціями, що відповідають за вироблення 

політики. Наповнення стандартів специфічною інформацією (наприклад, 

адреса місця надання адміністративних послуг), їх деталізація буде 

здійснюватись організаціями другої групи. Важливо також використовувати 

інструменти електронного врядування – надання адміністративних послуг 

засобами електронного зв’язку [215].  

Третя підсистема суб’єктів (оцінювання системи процедури надання 

адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації) передбачає 

виконання суб’єктами функцій моніторингу, аналізу, контролю, аудиту, 

розгляду скарг. На цьому рівні буде вимірюватись якість, повнота, 

ефективність кожного виду адміністративних послуг та системи процедури 

надання адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації в цілому. 

Отримана інформація буде основою для прийняття рішень щодо подальшого 

вдосконалення системи процедури надання адміністративних послуг 

суб’єктами публічної адміністрації. Ця підсистема суб’єктів наділена 

специфічними функціями. Вона забезпечує надійне функціонування всієї 
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системи, тому потребує детального опису суб’єктів публічної адміністрації, 

що до неї входять.   

Отже, служби з моніторингу та аналізу адміністративних послуг 

забезпечують функцію збирання та аналізу інформації про кількісні зміни 

середовища, на яке впливає кожний вид адміністративних послуг, за 

допомогою спеціально визначених індикаторів. Основою інформації про 

адміністративні послуги є:  

– адміністративні дані про послуги від суб’єктів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг;  

– статистична звітність від господарюючих суб’єктів про обсяги 

використання платних адміністративних послуг у виробництві продукції 

(робіт, послуг); 

– статистичні дані обстеження домогосподарств; 

– статистичні дані вибіркових обстежень підприємств щодо витрат на 

отримання адміністративних послуг (офіційних та неофіційних); 

– обстеження різних соціальних груп населення для розрахунку 

сукупних витрат на отримання адміністративних послуг.  

Отримання інформації з різних джерел та її аналіз дозволить всебічно 

вивчати як функціонування системи процедури надання адміністративних 

послуг суб’єктів публічної адміністрації, так і регулюючий вплив різних 

видів послуг (ліцензування, дозвільна діяльність, сертифікація тощо) на 

різноманітні сфери життєдіяльності суспільства. 

У межах даного дослідження нами пропонуються тільки підходи до 

організаційних змін у системі надання адміністративних послуг суб’єктів 

публічної адміністрації. Подальше методологічне забезпечення 

функціонування цієї служби потребує додаткової деталізації. 

Інспекції з контролю та проведення аудиту адміністративної 

діяльності покликані виконувати контролюючу функцію. За відсутності умов 

для проведення аудиту адміністративної діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації в Україні ці два види організацій об’єднано в один блок. Однак 
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досвід інших країн свідчить про доцільність розділення функції контролю та 

аудиту. Контроль націлений на перевірку правильності виконання певних 

процедур чи дотримання відповідних правил (передусім у сфері державних 

фінансів). Аудит здебільшого спрямований на попередження небажаних 

ефектів від виконання тих чи інших процедур у державному управлінні.   

Комісії (квазісуди) – спеціально створені окремі організації, що 

виконують функцію попереднього розгляду скарг щодо неналежного надання 

адміністративних послуг. Їх організаційне виокремлення дозволить 

неупереджено розглядати будь-які порушення та дозволить уникнути 

додаткового навантаження на адміністративні суди.  

Запропоновані нами підходи можуть бути основою методологічного 

забезпечення формування системи процедури надання адміністративних 

послуг в Україні. Ці та інші пропозиції до подальшого вдосконалення 

адміністративних послуг потребують додаткового вивчення в межах 

суміжних спеціальностей та можуть бути проведені як окремі дисертаційні 

дослідження.  

Підтвердженням вірності наших пропозицій є прийняття Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» [203], яким визначено, що надання 

адміністративних послуг будуть здійснювати служби, а не агенції, однак саме 

агенції виконуватимуть функцію надання адміністративних послуг. 

Ще одним важливим напрямом забезпечення належного 

функціонування системи процедури надання адміністративних послуг є 

постійне підвищення кваліфікації фахівців суб’єктів публічної адміністрації, 

що зайняті в цій сфері. Підтвердженням цього положення є думка Олівера 

Е. Вільямсона [28, с. 13], що за рахунок нестандартних рішень, згідно з 

теорією трансакційних витрат, досягається економія на трансакційних 

витратах. Цього можливо досягти за умов функціонування збалансованої 

системи, де основним критерієм для роботи фахівців у системі 

адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації є професіоналізм, 

доброчесність та відданість інтересам держави.   
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Попри історичні та культурні особливості кожної країни державна 

служба завжди має однакові місію й завдання: забезпечувати професійне, 

надійне, неупереджене й політично нейтральне виконання завдань держави. 

Яка б партія не була при владі, державні службовці мають реалізовувати 

урядову політику з однаковим професіоналізмом і сумлінням. Державні 

службовці суб’єктів публічної адміністрації можуть давати поради, які не 

завжди подобатимуться їхнім політичним керівникам, а інколи й 

відмовлятися виконувати накази чи розпорядження, що суперечать нормам 

закону. У цьому разі державні службовці повинні мати захист від 

неправомірних рішень обраних політиків. Відповідно, політика кадрових 

призначень і рішення щодо відбору та просування службовців суб’єктів 

публічної адміністрації мають бути незалежними від політичних міркувань. 

Особливого значення функціонування неупередженої державної служби 

набуває у період проведення змін у сфері адміністративних послуг суб’єктів 

публічної адміністрації. 

Продумана, професійно обґрунтована необхідність існування 

адміністративних послуг та їх аргументована презентація суспільству буде 

сприяти дотриманню всіх необхідних правил і процедур у цій сфері. Ось 

чому важливим є впровадження в практичну діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації підсистем аналізу політики, які працюють над пошуком 

стратегії та шляхів розв’язання конкретних актуальних проблем. Це 

дозволить якісно підвищити рівень прийняття адміністративних актів щодо 

надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації.  

Така підсистема функціонує на основі Програми розвитку державної 

служби на 2005-2010 рр.; розпоряджень КМУ «Про забезпечення діяльності 

груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та 

Секретаріаті КМУ», «Про затвердження заходів щодо виконання у 2008 р. 

Плану дій Україна – ЄС»; меморандуму про взаєморозуміння між КМУ і 

відповідними державними органами Канади щодо проекту реформування 

суб’єктів публічної адміністрації України. 

http://www.center.gov.ua/golovna/download-document.html?gid=761
http://www.center.gov.ua/golovna/download-document.html?gid=761
http://www.center.gov.ua/golovna/download-document.html?gid=762
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Групи аналізу політики є інструментом удосконалення державної 

політики щодо адміністративних послуг в суб’єктах публічної адміністрації. 

Участь у цих групах сприяє формуванню у фахівців системи процедури 

надання адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації 

практичних навичок з аналізу впливу урядових рішень на суспільство. 

Фахівці такого рівня підготовки зможуть забезпечити проведення якісних 

змін у сфері адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації, адже 

наразі ця сфера є малодослідженою. 

Запропоновані нами параметри моделі системи процедури надання 

адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації необхідно 

випробувати в межах окремого нині діючого органів державної влади та 

місцевого самоврядування належним чином підготовленими фахівцями. 

Подальше вивчення слабких та сильних сторін моделі можливо провести в 

межах пілотних проектів. Після аналізу інформації про випробування 

запропонованої моделі в пілотному проекті необхідно провести коректування 

її основних параметрів. Адже на основі цієї моделі в подальшому будуть 

заплановані заходи подальшого вдосконалення сфери адміністративних 

послуг суб’єктів публічної адміністрації. Зазначені пропозиції входять до 

підготовчого етапу проведення організаційних заходів формування системи 

процедури надання адміністративних послуг суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Наступний етап організаційних змін наявних адміністративних послуг 

націлюється на вдосконалення функціонування організацій з надання 

адміністративних послуг. На цьому етапі буде проходити впровадження 

запропонованої моделі системи процедури надання адміністративних послуг 

суб’єктів публічної адміністрації з розподілом функцій між трьома групами 

організацій, запровадження збору і аналізу інформації, налагодженням 

взаємозв’язків між елементами моделі.  

Під час проходження цього етапу доцільно запровадити у практичну 

діяльність суб’єктів публічної адміністрації системи управління якістю на 
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основі відповідних стандартів ISO. Така пропозиція не нова для України, з 

цього приводу навіть існують нормативні документи КМУ [187]. Однак 

сьогодні немає зацікавленості переважної більшості органів державної влади 

у впровадженні цієї системи, оскільки виявляться непродуктивні ланки, а це, 

у свою чергу, призведе до скорочення наявних кадрових та фінансових 

ресурсів. Але є сподівання, що започатковані Президентом України та КМУ 

функціональні та організаційні зміни в суб’єктах публічної адміністрації 

будуть доведені до логічного завершення. Перехід на систему управління 

якістю у сфері адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації 

може бути використаний як дієвий інструмент підтримання подальшого 

функціонування відповідної системи. 

Головною метою використання стандарту якості є формування 

впевненості у тому, що організація здатна чітко, якісно та в повному обсязі 

виконувати свої обов’язки та поставлені завдання [107]. А головними 

вимогами функціонування цього стандарту для усіх видів діяльності, у тому 

числі і щодо надання адміністративних послуг, є узгодженість діяльності між 

структурними підрозділами та аналіз досягнення цілей організації.  

Поширення стандарту якості на систему надання адміністративних 

послуг суб’єктами публічної адміністрації включає довготермінове та 

короткотермінове планування, включаючи процес розробки політики. 

Досліджуючи потреби суб’єктів звернення адміністративних послуг, 

можливо проводити розробку нових та удосконалення існуючих 

адміністративних послуг. До того ж запровадження цього стандарту дає 

додаткові можливості управління персоналом та аналізу інформації. Отже, 

цей інструмент забезпечить проведення всього комплексу заходів, які будуть 

підтримувати функціонування та вдосконалення системи процедури надання 

адміністративних послуг суб’єктів публічної адміністрації [12, с. 22-24; 

62, с. 174].  

Впровадження стандарту якості (ISO серії 9000) потребує проведення 

низки організаційних заходів. Отримання сертифікату про підтвердження 
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запровадження стандарту є не кінцевим результатом, а лише проміжним 

кроком. Однією з вимог стандарту є постійне удосконалення системи 

управління якістю та підвищення її результативності [12, с. 321; 116, с. 68]. 

Кінцевим результатом для системи процедури надання адміністративних 

послуг суб’єктів публічної адміністрації є створення реально діючої, 

динамічної та самопідтримуючої системи управління якістю.  

Продовжуючи опис етапу вдосконалення організацій системи 

процедури надання адміністративних послуг суб’єктів публічної 

адміністрації, наголосимо, що позитивних результатів можливо досягти за 

умов запровадження якісного індикативного планування. Його доцільно 

використовувати як для формування згаданої системи, так і під час її 

функціонування. Життєвої сили індикативні показники набувають за 

допомогою правових, економічних, адміністративних регуляторів держави. 

До останніх саме і належать адміністративні послуги – дозволи, ліцензії, 

квоти тощо. Вони спрямовують суб’єкти на дотримання певних правил 

поведінки для досягнення бажаного ефекту. Індикативне планування носить 

рекомендаційно-орієнтуючий характер, однак у ньому визначаються цілі і 

пріоритети соціально-економічної політики держави на відповідний період.  

Прикладом індикативного планування є Державна програма 

економічного і соціального розвитку України [149]. В ній передбачаються 

заходи для створення сприятливих умов для започаткування бізнесу, 

усунення перешкод у веденні господарської діяльності, реформування 

відносин власності, активізації фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 

малого підприємництва, адміністративної реформи та поліпшення якості 

надання адміністративних послуг, зниження корупції тощо.  

Для запровадження цих заходів визначено також цілі та очікувані 

результати: підвищення інвестиційної привабливості економіки України 

шляхом визначення чіткої процедури набуття майнових прав та забезпечення 

гарантування цих прав; скорочення переліку видів господарської діяльності, 

що підлягають державному регулюванню (за допомогою адміністративних 
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послуг); скорочення процедури започаткування бізнесу; залучення громадян 

до формування та реалізації державної політики, сприяння впровадженню 

технологій демократичного врядування; забезпечення відкритості та 

прозорості діяльності органів державної влади, запровадження державної 

комунікативної політики; зниження рівня корупції. 

Додаткового опрацювання потребує можливість запровадження 

індикативних показників для організацій з вироблення і надання 

адміністративних послуг. Наприклад, застосування відповідних індексів 

дасть змогу вимірювати якість змін у окремих сферах життєдіяльності 

суспільства від запровадження адміністративних послуг.  

Після виконання заходів із вдосконалення діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації системи адміністративних послуг здійснюється 

перехід до заключного етапу формування згаданої системи. На цьому етапі 

запроваджуються зміни до всіх організацій системи адміністративних послуг 

суб’єктів публічної адміністрації. Одночасно проводяться заходи з перевірки 

та коригування цієї системи. Вона буде сформованою, коли зникне 

необхідність її коригування.   

Підсумовуючи, окреслимо такі етапи організаційних заходів, що 

націлені на формування системи процедури надання адміністративних послуг 

суб’єктами публічної адміністрації: 

1) підготовчий етап: 

– збір інформації про наявні адміністративні послуги (функціональні 

обстеження, соціологічні опитування);  

– моделювання системи процедури надання адміністративних 

послуг;  

– проведення пілотних проектів функціонування моделі системи 

процедури надання адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації;  

– підготовка та перепідготовка персоналу суб’єктів публічної 

адміністрації;  
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– планування заходів із вдосконалення сфери адміністративних 

послуг суб’єктів публічної адміністрації;  

2) етап проведення змін: 

– запровадження у практичну діяльність органів державної влади 

моделі системи процедури надання адміністративних послуг суб’єктами 

публічної адміністрації;  

– впровадження управління якістю в систему надання 

адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації; 

– запровадження індикативного планування для системи процедури 

надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації;  

3) етап підтримання функціонування системи процедури надання 

адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації: 

– оцінювання системи процедури надання адміністративних послуг 

суб’єктами публічної адміністрації; 

– коригування системи процедури надання адміністративних послуг 

суб’єктами публічної адміністрації. 

Отже, адміністративні послуги відіграють важливу роль в наданні 

адміністративних послуг всіх сфер життєдіяльності суспільства. Така послуга 

є інструментом державного регулювання та має на меті зменшення 

невизначеності і посилення порядку у взаємовідносинах держави та 

суспільства. Їх впорядкування має проходити за умов виваженого 

прогнозування, планування, моделювання, моніторингу, аналізу, контролю. 

Проведення організаційних змін повинно носити системний характер.  

Запропоновані етапи проведення організаційних заходів для 

формування системи процедури надання адміністративних послуг суб’єктами 

публічної адміністрації містять комплекс послідовних дій, що зможуть 

забезпечити проведення змін у цій сфері.   

Отже, система суб’єктів публічної адміністрації процедури надання 

адміністративних послуг є складовою загальних методологічних підходів до 

організаційних заходів із вдосконалення функціонування різних видів 
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адміністративних послуг, підходів до осмислення адміністративних послуг з 

точки зору дієвих інструментів гарантії і захисту громадян у демократичній 

державі.  

 

 

2.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації щодо процедури надання адміністративних послуг 

 

 

Питання оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у вітчизняних умовах сьогодення є предметом активного 

наукового пошуку. Цій проблематиці присвячено низку доктринальних 

досліджень, проведених такими вченими, як В. Б. Авер’янов, В. М. Бевзенко, 

Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, А. Т. Комзюк, Д. М. Лук’янець, 

Ю. C. Педько, Р. С. Мельник, В. Г. Перепелюк та ін.  

Серед іншого увагу науковців привертає тематика існування двох типів 

можливого оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів публічної 

влади – адміністративного і судового. В аспекті проблематики нашого 

дослідження це дозволяє визначити додатковий момент, що потребує 

поглибленого аналізу й аргументації: чи можна вважати судове оскарження 

дій, рішень чи бездіяльності органів і осіб адміністративної влади окремою 

стадією процедури надання адміністративної послуги або слід виносити його, 

так би мовити, за межі адміністративної процедури? 

Вважаємо, що відповідь на це питання може бути виключно 

позитивною. Як відомо, адміністративна процедура – це складний 

юридичний інститут, який містить у собі окремі норми інших інститутів, в 

тому числі контрольні та юрисдикційні. До того ж спеціалізація органів 

судової влади, виокремлення адміністративних судів як спеціальних органів, 

призначених вирішувати справи адміністративної юрисдикції, також 

виступає аргументом для розгляду судового оскарження дій, рішень чи 
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бездіяльності суб’єктів адміністративної влади в якості факультативної стадії 

процедури надання адміністративної послуги. Таким чином, і 

адміністративне оскарження, і судове оскарження можуть факультативно 

виступати структурними елементами процедури надання адміністративних 

послуг. 

Адміністративне оскарження науковці визначають як правовий 

інститут – сукупність правових норм, призначених для регулювання 

соціальних відносин, що виникають з приводу реалізації фізичною чи 

юридичною особи права на оскарження рішень, дій та бездіяльності органів 

виконавчої влади (у нашому випадку – стосовно надання адміністративної 

послуги) шляхом подання скарги до органу або посадової особи виконавчої 

влади, уповноважених здійснити їх розгляд та вирішення [40]. 

У світлі тематики нашого дослідження потребує уваги питання 

відокремлення адміністративної процедури за скаргою від безпосередньо 

адміністративного оскарження. Проводячи аналіз зазначених понять, 

І. О. Грибок доходить висновку, що вони співвідносяться між собою як 

загальне й особливе: адміністративна процедура за скаргою по суті є 

складовою частиною процесу адміністративного оскарження [40]. 

О. Ю. Іващенко, розглядаючи особливості зазначеного оскарження у 

сфері діяльності ОВС України, під адміністративним оскарженням розуміє 

подання і розгляд звернень, у яких міститься: а) вимога щодо поновлення 

прав, порушених діями або бездіяльністю працівників ОВС; б) вимога про 

захист законних інтересів, порушених діями або бездіяльністю працівників 

поліції [64]. 

Адміністративне оскарження науковцями традиційно розглядається 

як можливість позасудового відновлення порушених прав громадян; серед 

його позитивних аспектів називають оперативність (більш короткі строки 

отримання позитивного результату), безоплатність і можливість звільнити 

судові органи від надмірного навантаження. Деякі дослідники вважають, 
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що адміністративне оскарження обов’язково має передувати оскарженню 

судовому [64; 103]. 

Аналізуючи оскарження процедурних рішень, дій та бездіяльності, 

В. П. Тимощук зазначає, що воно обов’язково має здійснюватися разом з 

оскарженням адміністративного акта – результату надання послуги, 

процедура якої оскаржується. Виняток, на думку дослідника, мають 

становити лише ті процедурні дії та рішення, які суттєво впливають на 

розгляд і вирішення справи, і вичерпний перелік таких дій і рішень повинен 

закріплюватися законодавчо. Бездіяльність же адміністративного органу 

може бути самостійним предметом оскарження у разі неприйняття 

адміністративного акта у встановлений законом строк або очевидного 

зволікання з розглядом адміністративної справи (прийняттям процедурних 

рішень, вжиттям процедурних дій).  

Якщо звернутися до питання нормативної основи адміністративного 

оскарження дій, рішень чи бездіяльності органів і осіб адміністративної 

влади щодо процедури надання адміністративних послуг, то насамперед, 

безумовно, слід зазначити Конституцію України, ст. 40 якої передбачає право 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути 

звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. У 

ст. 50 гарантується право осіб оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб у суді [83]. 

Положення Основного Закону стосовно наданого громадянам України 

права захищати свої права й законні інтереси та намагатися їх відновлення в 

разі порушення в частині практичної реалізації деталізуються Законом 

України «Про звернення громадян», який між іншим передбачає право 

оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. У Законі 

встановлені форми звернень, порядок їх реєстрації та строки розгляду, права 
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й обов’язки суб’єктів звернень і суб’єктів розгляду звернень [188]. Однак у 

наукових колах лунають певні зауваження щодо певних недоліків 

зазначеного Закону щодо дії у сфері захисту прав фізичних та юридичних 

осіб у сфері оскарження рішень, дій та бездіяльності органів публічної влади. 

Насамперед невдоволеність науковців викликає сфера дії Закону – як 

випливає з його найменування, вона обмежується громадянами. Таким чином 

– і на це звертають увагу М.В. Лошицький [99, с. 148], О.В. Тараненко [227, 

с. 143], Д.В. Лученко [104, с. 286], – юридичні особи, іноземці й особи без 

громадянства не підпадають під дію цього Закону. Досить негативну оцінку 

Закону «Про звернення громадян» надає німецький аналітик права 

О. Люхтергандт: на думку дослідника, цей акт містить у собі широкі змістові 

прогалини в регулюванні; взагалі не торкається випадків, в яких держава 

(установи та посадові особи) за власною ініціативою приймають 

індивідуальні акти, які відповідним чином обтяжують громадян; має 

декларативно-програмний характер і не може слугувати дійсним правовим 

засобом захисту прав осіб [105, с. 24]. 

Не можна оминути увагою Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП) [90], глава 24 якого цілком присвячена 

оскарженню постанови по справі про адміністративне порушення, а окремі 

його норми встановлюють адміністративну відповідальність за порушення 

законодавства у сфері надання окремих видів адміністративних послуг 

(приміром, ст.ст. 166-10 – за порушення вимог законодавства з питань видачі 

документів дозвільного характеру, 166-11 – за порушення законодавства про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 166-12 

– за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської 

діяльності, 188-39 – за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 

суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку із включенням його 

персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та 

осіб, яким ці дані передаються, тощо), становлячи ще одну складову правової 

основи оскарження дій, рішень чи бездіяльності органів і осіб 
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адміністративної влади. При цьому дослідники звертають увагу на існування 

розбіжностей між зазначеним Кодексом та Законом України «Про звернення 

громадян» в аспекті встановлення строків розгляду скарг громадян. Так, 

М.В. Лошицький зауважує, що ст. 292 КУпАП визначає строк у десять днів із 

дня їх надходження, тоді як у Законі наведено більш розпливчате 

формулювання: «звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового 

вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів» [99, с. 148]. 

Крім Закону «Про звернення громадян» і КУпАП, процедуру 

оскарження дій, рішень чи бездіяльності органів і осіб адміністративної 

влади щодо надання публічних послуг та її правові наслідки регламентує 

велика кількість нормативних актів різної юридичної сили. І це зрозуміло з 

огляду на кількість і різноманіття адміністративних послуг, процедура 

надання яких може бути оскаржена. І. О. Грибок пояснює кількість 

нормативних актів, призначених для регулювання порядку адміністративного 

оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів виконавчої влади, по-перше, 

неможливістю урахування специфіки процедур адміністративного 

оскарження у різних сферах діяльності органів виконавчої влади в одному 

нормативному акті, по-друге, тим, що законами здійснюється загальне 

регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері, тоді як підзаконні акти 

покликані деталізувати це регулювання, в тому числі і описом конкретних 

процедур впровадження. Це дозволяє досліднику поділити масив норм, що 

регламентують порядок адміністративного оскарження, на дві групи – 

«основні» і «обслуговуючі». Першими, на його думку, визначаються 

принципи адміністративного провадження за скаргою, закріплюється 

процесуальний статус його учасників тощо. Обслуговуючі норми, за словами 

автора, призначені для виконання допоміжних функцій  – наприклад, 

регламентації порядку ведення діловодства за скаргами суб'єктів звернення у 

конкретній сфері діяльності [40]. 
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Існування розбіжностей між основними нормативними актами, що 

регулюють діяльність у сфері адміністративного оскарження процедури й 

результатів надання публічних послуг, а також численність обслуговуючих 

актів, покликаних регулювати порядок цієї діяльності стосовно конкретних 

послуг, є, на нашу думку, додатковим аргументом щодо необхідності 

прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України, на якій вже 

неодноразово наголошувалося на сторінках цього дисертаційного 

дослідження. Саме цей нормативний документ мав би закладати основи 

регламентації адміністративного оскарження надання публічних послуг, де 

суб’єктами звернення можуть бути всі без винятку фізичні і юридичні особи, 

тоді як Законі України «Про звернення громадян», як переконливо доводить 

О. Люхтергандт, має обмежитись регулюванням не скарг, а пропозицій – 

петицій, які громадяни використовуватимуть під час реалізації ними 

демократичних прав на участь у веденні управлінських справ, а не при 

відновленні прав, порушених оскаржуваними діями або бездіяльністю 

адміністративних органів [105, с. 24]. 

Якщо ж звернутися до розгляду особливостей провадження щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування стосовно надання адміністративних послуг у суді, 

то перш за все слід навести його наукову дефініцію. Наприклад, 

О.С. Духневич трактує як його як нормативно врегульований порядок 

вчинення процесуальних дій, які забезпечують законний і об’єктивний 

розгляд і вирішення адміністративними судами справ щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [54].  

Правовий базис регулювання оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

складається із розгалуженої системи нормативно-правових актів. Центральне 

місце в цій системі посідає кодифікований нормативно-правовий акт – 

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. 
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Аналіз його статей дозволяє встановити, що вичерпної характеристики 

процедури розгляду та вирішення публічно-правових спорів щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративних органів КАС 

України не містить, визначаючи найзагальніші правила здійснення 

адміністративного правосуддя: завдання провадження (ст. 2); принципи 

провадження (ст.ст. 7‒14); підвідомчість провадження (ст.ст. 17‒20); 

учасників провадження та процесуального статусу (ст.ст. 47‒68); строки 

провадження (ст.ст. 99‒103); стадії провадження (ст.ст. 104‒170 вибірково).  

Окремі особливості провадження оскаржень, які розглядаються, визначено у 

гл. 6 КАС України: у ст. 171 – щодо оскарження нормативно-правових актів, 

прийнятих суб’єктами владних повноважень, та у ст. 181 – щодо 

адміністративних справ з приводу рішень, дій або бездіяльності державної 

виконавчої служби [73].  

За висновками О.С. Духневича, в аспекті регламентації процедури 

оскарження рішень, дій або бездіяльності адміністративно-владних органів 

КАСУ не позбавлений деяких недоліків. Так, Кодекс позбавлений прямого 

нормативного регулювання самої процедури оскарження дій чи бездіяльності 

суб'єктів владних повноважень з надання адміністративних послуг, що 

обертається проблемними моментами при розгляді таких адміністративних 

справ у судовій практиці і призводить до застосування процесуальних норм 

за аналогією. Це викликає надмірне розширення правової бази судового 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративних органів, яка 

включає в себе закони України [200;166; 189; 203; 165; 190; 191; 157], 

підзаконні нормативно-правові акти [202; 162; 194; 180; 185; 154; 177; 186; 

173; 178; 171], акти вищих судових органів – Верховного Суду України та 

Вищого адміністративного суду України [199; 198; 196; 164]. Така ситуація, 

вважає дослідник, викликана багатьма факторами, серед яких чи не 

найважливішим є відсутність в Україні через правове минуле радянського 

зразку судової практики розгляду та вирішення публічно-правових спорів. 

Для подолання цих неузгодженостей О.С. Духневич пропонує виключно 
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нормативні шляхи – чітке визначення в КАСУ процесуального порядку 

судового розгляду та вирішення адміністративних справ щодо оскарження 

дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень з надання 

адміністративних послуг [55]. 

Аналіз наукових публікацій та нормативно-правової бази дозволяє 

виділити такі загальні ознаки судового і адміністративного оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

процедури надання адміністративних послуг:  

1. По-перше, це ініціативність – оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації щодо адміністративних послуг 

відбувається виключно за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та 

юридичних осіб, їх законних представників або уповноважених ними осіб. 

2. По-друге, імперативність правового регулювання оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг. Це стосується насамперед існування правової 

регламентації процедури надання самої послуги – зрозуміло, що неможливо 

оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг, якщо її надання не передбачено законом. 

Нарешті, оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг можливе лише якщо 

вироблено правове регулювання, тобто правом визначено спеціальний 

порядок оскарження такої послуги. Вимога особи до органу влади вчинити 

якісь дії на її користь може розглядатися як адміністративна послуга лише 

тоді, коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим.  

3. По-третє, існування спеціальних процедурних форм захисту прав 

і законних інтересів осіб у адміністративно-правових відносинах: у форматі 

адміністративного оскарження такою формою виступає скарга, в 

адміністративно-судовому – позов. Особливості зазначених форм захисту 

детально проаналізовані в роботі Д. В. Лученко, який називає як такі 

безоплатність скарги (порівняно з обов’язковим судовим збором, що 
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супроводжує позов згідно зі ст. 106 КАСУ); спрощений порядок розгляду 

скарги, на відміну від розгляду позовної заяви; менша вираженість 

змагальності сторін у процесі розгляду скарги [104, с. 290-291]. 

4. Нарешті, і адміністративне, і судове оскарження виступають 

рівнозначними засобами відновлення й захисту прав і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб. Вони не виключають одне іншого, однак у 

науковій літературі спостерігається тенденція до визнання необхідності 

адміністративного оскарження як попереднього етапу перед судовим 

оскарженням. На думку дослідників, це зумовлено тим, що адміністративне 

оскарження є менш витратним щодо часу й коштів засобом, до того ж 

можливість вирішити справу на позасудовому етапі значним чином 

позитивно вплине на ситуацію надмірної завантаженості адміністративних 

судів. 

Існує між ними ще одна загальна риса (яку, однак, ми не хотіли би 

визначати як постійний атрибут) – це, метафорично кажучи, «нормативна 

надлишковість», або механізм нормативного регулювання у вигляді 

існування великої кількості правових актів різної юридичної сили, які 

начебто покликані доповняти й конкретизувати один іншого стосовно 

регламентації адміністративних відносин у сфері надання адміністративних  

послуг, але у реальності створюють ґрунт для колізій через суперечності 

окремих їх норм. Вирішення цієї проблеми в аспекті адміністративного 

оскарження ми вбачаємо в розробці, науково-експертному та громадському 

розгляді та прийнятті Адміністративно-процедурного кодексу. Щодо 

вітчизняного адміністративного судочинства, то КАСУ як кодифікований акт 

вже неодноразово піддавався змінам і доповненням з огляду на практику 

застосування та зміну соціальних умов; триває юридично-технічна робота в 

напрямі його удосконалення й наразі, свідченням чого є його остання 

редакція, підписана Президентом України 22 березня 2017 року.   

Окремого розгляду заслуговує питання суб’єкта розгляду звернень 

фізичних і юридичних осіб з приводу оскарження рішень, дій чи 
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бездіяльності адміністративних органів. Якщо в адміністративно-

процесуальному провадженні таким суб’єктом виступає орган 

адміністративного судочинства, то стосовно адміністративного оскарження 

спостерігаються, на наш погляд, певні прогалини. Наприклад, оскаржити 

адміністративні послуги позивач може тільки в межах органу влади, який 

видав послугу, або до вищого підрозділу [30, с. 19]. Це не може бути оцінено 

позитивно; відомо, що горезвісний принцип «чести мундиру», а також 

можливі внутрішньоорганізаційні комунікаційні зв’язки як прояв людського 

фактору працюють набагато ефективніше за принципи справедливості й 

неупередженості – то прояв загальної людської природи, помічений 

історично, який і надає сенсу існуванню розподілу влади у державі і вимозі 

незалежності контролю. Спробу зняти ці протиріччя було зроблено у проекті 

Адміністративно-процедурного кодексу [206], ст. 102 якого оговорювала 

створення спеціальної комісії з розгляду скарг, що утворена 

адміністративним органом і діє на громадських засадах.  Якщо  ж такої 

комісії адміністративний орган не створив, то лише в такому разі 

повноваження щодо розгляду скарги мали передаватися до вищого стосовно 

адміністративного органу,  який надавав послуги,  органу виконавчої влади  

чи місцевого самоврядування,  уповноваженим розглядати і приймати 

рішення з порушених у скарзі питань.  

Щоправда, науковці віднайшли низку недоліків у законодавчому 

формулюванні суб’єктів розгляду оскарження, вираженому в Проекті. Так, 

Д. В. Лученко, визнаючи своєчасність і позитивну спрямованість зазначених 

нововведень, водночас стверджує дієвість їхнього втілення у реальність за 

умови закріплення в Кодексі, по-перше, обов’язку адміністративних органів 

щодо створення вищезазначених громадянських комісій, по-друге, створення 

цих комісій за принципом фахового відбору, по-третє, включення до складу 

комісій не тільки представників публічної адміністрації, а й експертів, 

науковців, представників профільних громадських організацій (зазначимо, 

що останнє виглядає особливо важливим в аспекті оскарження рішень, дій 
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або бездіяльності адміністративних органів щодо надання публічних послуг) 

[102, с. 228-229]. Цілком підтримуємо думку дослідника, вважаючи 

висловлені пропозиції доцільними, раціональними та спрямованими на 

гуманізацію та демократизацію функціонування публічної влади. 

Ураховуючи реалії сьогодення, не можемо обійти увагою такий 

важливий і проблемний момент, як питання адміністративного захисту прав і 

законних інтересів громадян України, які мешкають на території Криму й 

окремих регіонів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Як відомо, 

згідно із заявою Верховної Ради України «Про відступ України від окремих 

зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні 

права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» від 

21 травня 2015 року повну відповідальність за дотримання прав і свобод 

людини на анексованій і окупованій території покладено на Російську 

Федерацію [159]. У районі проведення антитерористичної операції 

адміністративні функції покладено на спеціально створені тимчасові 

державні органи – військово-цивільні адміністрації, що діють у складі 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для 

забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і 

нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії 

диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної 

катастрофи в районі проведення антитерористичної операції [159]. 

Відповідно, перелік адміністративних послуг, які надають конкретні 

військово-цивільні адміністрації, як і їх процедури, закріплені в 

технологічних картках адміністративних послуг, мають тимчасовий характер. 

Це дозволяє зробити висновок, що сьогодні внаслідок агресії сусідньої 

держави адміністративне управління в окремих регіонах України 

відбувається у формі військової організації управління, виводячи на 

найважливіші позиції питання збереження безпеки й нормалізації 

життєдіяльності населення. На наш погляд, нормалізація життєдіяльності 

адміністративно має регулюватися саме у сфері надання управлінських 
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послуг, тому контроль за якістю їх надання й оскарженням результату або 

процедури їх надання в зазначених регіонах має бути одним з найголовніших 

через особливу потенційну небезпечність управлінських помилок у 

зазначених регіонах. 

Підбиваючи підсумки підрозділу, зазначимо, що оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо процедури 

надання адміністративних послуг розуміється як нормативно врегульований 

порядок вчинення процедурних дій органів державної влади або місцевого 

самоврядування, що забезпечують законний і об’єктивний розгляд справ у 

адміністративному та/або судовому порядку щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб з приводу розгляду заяви фізичної або юридичної 

особи про видачу адміністративного акта (рішення, постанова або ухвала на 

отримання дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифікату тощо). 

Вважаємо, що в змісті стадій  процедури надання адміністративних послуг 

адміністративне оскарження й судове оскарження мають розглядатися як 

окремі етапи факультативної стадії оскарження, причому адміністративне 

оскарження має обов’язково передувати судовому, що повинно знайти 

закріплення на законодавчому рівні. 

 

 

2.4. Контроль як засіб забезпечення законності процедури 

надання адміністративних послуг 

 

 

Юридичні гарантії є самостійним видом у системі гарантій. Слово 

гарантія (франц. «guarantie» – забезпечити) означає «запорука», «умова, 

котра забезпечує що-небудь» [218, с. 111; 125]. Під гарантіями прав і свобод 

у юридичній літературі розуміють; а) сукупність суб’єктивних та 

об’єктивних факторів [211], б) систему соціально-економічних, політичних, 
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моральних, юридичних та організаційних передумов, умов, засобів і способів 

[228]. Термін «фактори» не може використовуватись для позначення 

гарантій, оскільки він більшою мірою означає характер явищ, чинників. 

Друге визначення насправді не розкриває зміст поняття гарантій, а лише 

перераховує їх види. Натомість не викликає сумнівів правильність 

визначення поняття гарантій як «умов, засобів і способів» [67], які 

забезпечують реалізацію та всебічну охорону прав [16].  

Власне юридичними гарантіями ті чи інші «засоби і способи» стають 

лише через юридичну форму, через їхнє закріплення в нормах права. Сам по 

собі термін «юридичні гарантії» вказує на їх нормативно-правову основу. 

Натомість забезпечення гарантованості полягає передусім у здійсненні прав 

та виконанні обов’язків, які передбачені в чинних правових нормах. 

Загальновідомо, що норма сама по собі не може викликати певні правові 

результати, останні досягаються за допомогою правової діяльності. Під 

діяльністю необхідно розуміти здійснення суб’єктивних прав та виконання 

юридичних обов’язків, покладених нормою права на відповідних субєктів 

трудових правовідносин [229].  

З огляду на це, вважаємо за доцільне виділити у структурі юридичних 

гарантій законності два елементи – правові норми та діяльність суб’єктів. 

Так, норма права встановлює для суб’єкта правовідносин конкретні 

обов’язки, виконання яких (тобто діяльність даного суб’єкта) 

забезпечуватиме реалізацію прав іншого суб’єкта. Закон же, у свою чергу, 

виступає юридичною підставою правової діяльності, а юридична діяльність є 

засобом виконання закону.  

У юридичній літературі (А. Б. Мицкевич, Н. И.  Матузов тощо) триває 

дискусія щодо спеціального призначення юридичних гарантій. Свого часу 

роль юридичних гарантій зводилась виключно до охорони і захисту прав 

громадян від будь-яких порушень з боку осіб, зобов’язаних забезпечити 

безперешкодне здійснення прав і свобод [113, с. 29; 110, с. 130-131]. У більш 

пізніх працях (Н. А. Боброва, I. Й. Магновський) поняття юридичних 
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гарантій розширилось, і деякі з авторів почали визнавати, що юридичні 

гарантії забезпечують і реалізацію прав громадян [18, С. 94; 106, С. 14].  

У юридичній науці натепер вже сформульовано досить багато різних 

визначень поняття «юридичні гарантії», як близьких, так і досить відмінних 

за своїм змістом. Йдеться, насамперед, про юридичні гарантії в широкому 

розумінні, що стосуються різних галузей права.  

Так, у загальноправовому значенні М. В. Кравчук зазначає, що 

правильно говорити про юридичні гарантії як про сукупність «засобів і 

способів» [86].  

В. Ф. Погорілко під юридичними гарантіями розуміє передбачені 

законом спеціальні засоби практичного забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина [153, С. 40]. У цьому визначенні не звертається увага на 

призначення юридичних гарантій, тобто на той факт, що саме вони 

забезпечують. Натомість дефініція цього поняття повинна містити вказівку 

на призначення цих «засобів і способів» як на одну з найбільш суттєвих 

ознак юридичних гарантій. Тому заслуговують на увагу визначення, в яких 

підкреслюється, що юридичні гарантії покликані забезпечувати фактичну 

реалізацію, всебічну охорону та захист прав громадян.  

Досить повним за своїм змістом, таким, що розкриває всі суттєві 

ознаки поняття «юридичні гарантії» в загальноправовому аспекті, є 

визначення, запропоноване В. О. Патюліним, а саме: під юридичними 

гарантіями слід розуміти правові норми, що визначають специфічні 

юридичні засоби, умови та порядок реалізації прав, юридичні засоби їх 

охорони та захисту у разі порушення [142, С. 237].  

Розглянемо визначення поняття «правові гарантії законності». 

Наприклад, І. С. Самощенко під правовими гарантіями законності розуміє 

спеціальні нормативно-правові засоби, що гарантують неухильне виконання 

норм права, недопущення сваволі з боку органів і посадових осіб держави 

стосовно громадян, що забезпечують відновлення порушених прав і 

покарання порушників законності [213, с. 64]. На думку інших, це також 
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діяльність державних органів (а в деяких випадках і громадських 

організацій), яка здійснюється відповідно до цих норм [100].  

Усвідомлення нової ролі органів державної та місцевої влади в процесі 

задоволення потреб фізичних та юридичних осіб полягає у забезпеченні 

останніх якісними адміністративними послугами. Між тим існуюча система 

надання таких послуг не завжди чітко розмежовує відповідальність за 

надання неякісних послуг суб’єктам звернення між різними рівнями 

публічної влади, не забезпечує своєчасне надання послуг, їх відкритість, 

прозорість тощо. Така ситуація визначає необхідність удосконалення 

механізмів надання адміністративних послуг. Саме контроль спрямовує 

суспільні відносини на запуск необхідних механізмів досягнення суспільно 

важливої прогресивної мети. Тому особливо актуальним сьогодні є 

дослідження правового регулювання контролю у сфері процедури надання 

адміністративних послуг на сучасному етапі здійснення адміністративної 

реформи, адже в цьому полягає забезпечення зворотного зв’язку діяльності 

органів публічної адміністрації [21, с. 291-296]. 

Термін «контроль» з’явився декілька сторіч тому. Він походить від 

французького - «список, що ведеться в двох екземплярах» [220, с. 360; 126, 

с. 286]. У ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю зазначено, 

що контроль взагалі не самоціль, а невід’ємна частина системи регулювання, 

метою якої є встановлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень 

принципів, законності, ефективності і економії витрачання матеріальних 

ресурсів на можливо ранній стадії з тим, щоб мати можливість прийняти 

коригуючі заходи, в окремих випадках, притягти винних до відповідальності, 

отримати компенсацію за заподіяну шкоду або здійснити заходи щодо 

запобігання або скорочення таких порушень в майбутньому [98]. Мета 

контролю полягає у встановленні результатів діяльності певних суб’єктів, 

допущених відхилень від прийнятих вимог, принципів організації, виявленні 

причин цих відхилень, а також у визначенні шляхів подолання перешкод для 

ефективного функціонування всієї системи [6, с. 349]. 
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Отже, загалом контроль використовується для перевірки відповідності 

діяльності учасників суспільних відносин встановленим приписам, в рамках і 

межах яких вони мають діяти. У літературі відмічається, що за допомогою 

контролю суб’єкт управління отримує інформацію про результати 

діяльності, а також про ті помилки та зміни ситуації, що можуть призвести 

до невиконання поставлених завдань чи отримання зовсім інших результатів. 

Маючи таку інформацію, можна оперативно втрутитися, привести важелі 

управління у відповідність з умовами, що виникають, та попередити 

небажані наслідки. При цьому, необхідно відмітити, що контроль дозволяє 

не тільки усунути недоліки у функціонуванні об’єктів управління, оцінювати 

дисципліну виконання законодавчих актів, але і судити про те, наскільки 

ефективне саме правове регулювання в тій чи іншій сфері управління, які 

зміни доцільно внести до нормативно-правових актів для покращення стану 

їх виконання, а також наскільки норми правових актів відповідають сутності 

та закономірностям регулюючих суспільних відносин [6, с. 349]. 

У ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено коло 

основних суб’єктів відносин у сфері надання адміністративних послуг, а 

саме: 

1) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка 

звертається за отриманням адміністративних послуг; 2) суб’єкт надання 

адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, 

орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, 

їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги [157]. Відповідно до суб’єктів, що здійснюють 

контроль у сфері надання адміністративних послуг, можна виділити: 

державний контроль, внутрішній контроль та громадський контроль. 

Сутність державного контролю у сфері процедури надання 

адміністративних послуг виходить з положень ст. 19 Закону України «Про 

адміністративні послуги». Посадові особи, уповноважені відповідно до 

закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть 
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дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, 

передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг. Дії або бездіяльність посадових осіб, 

уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 

адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому 

законом. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими 

особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, 

відшкодовується у встановленому законом порядку. Держава, Автономна 

Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, заподіяну 

посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати 

адміністративні послуги, чи адміністратором внаслідок незаконно прийнятих 

ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної 

особи згідно із законом [157]. 

Держава є одним з головних суб’єктів здійснення контрольної функції 

в суспільстві, адже вона наділена реальними повноваженнями для впливу на 

суспільство, при здійсненні якого вона покладається і на засоби контролю. 

Отже, державний контроль є важливим видом діяльності держави, сутність 

якого полягає у спостереженні та перевірці розвитку суспільної системи й 

усіх її елементів відповідно до визначених напрямів, а також у попередженні 

та виправленні можливих помилок і неправомірних дій, що перешкоджають 

такому розвитку [6, с. 349]. 

Державний контроль у сфері процедури надання адміністративних 

послуг може здійснюватися уповноваженими державними органами, 

посадовими особами і спрямований на забезпечення законності, дисципліни 

та дотримання стандартів, норм і правил надання адміністративних послуг. 

Як правило, такий контроль здійснюється тим адміністративним органом, до 

компетенції якого відноситься те чи інше питання у сфері надання 

адміністративних послуг.  

Підставами для вжиття відповідних заходів у сфері процедури надання 
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адміністративних послуг можуть бути: 1) письмове звернення фізичної або 

юридичної особи про порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг; письмове звернення або запит адміністративних 

органів щодо виявлених фактів порушення вимог законодавства у сфері 

надання адміністративних послуг. 

При цьому, зауважимо, що забезпечення формування та реалізація 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг, є завданням 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Крім цього, дане 

відомство відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє 

пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання 

адміністративних послуг, здійснює заходи з її реформування; 2) формує та 

веде Реєстр адміністративних послуг; 3) веде Єдиний державний портал 

адміністративних послуг [148]. 

У свою чергу, внутрішній контроль проводиться в системі відповідного 

органу публічної адміністрації, тобто даний вид контролю здійснюється 

самими адміністративними органами та їх посадовими особами. У сфері 

процедури надання адміністративних послуг об’єктами такого контролю 

можуть бути дії й рішення, що їх здійснюють і приймають суб’єкти надання 

таких послуг. В межах внутрішнього контролю керівники адміністративних 

органів зобов’язані здійснювати контроль за діями підлеглих, на предмет 

законності дій, їх необхідності, доцільності і ефективності. Дана форма 

контролю включає право віддавати накази, розпорядження, право змінювати 

або відміняти рішення, прийняті підлеглими. Внутрішній контроль може 

здійснюватися за ініціативою самого суб’єкта надання адміністративних 

послуг, посадової особи або може бути ініційований зовні - іншим 

адміністративним органом, громадською організацією чи на підставі 

звернення громадян. 

Варто відмітити, що згідно ч. 4 ст. 13 Закону України «Про 

адміністративні послуги» одним із основних завдань адміністратора є 

здійснення контролю за додержанням суб’єктами процедури надання 
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адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. 

Адміністратор - це посадова особа органу, що утворив центр надання 

адміністративних послуг, яка організовує процедури надання 

адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами процедури надання 

адміністративних послуг [157]. Це завдання адміністратор може реалізувати, 

зокрема через фіксування у порядку передбаченому Примірним регламентом 

центру процедури надання адміністративних послуг [184]: 1) дати 

надходження справи; 2) дати передачі справи відповідному суб’єкту надання 

адміністративної справи, або структурним підрозділам суб’єкта надання 

адміністративної послуги, відповідальним за етапи (дію, рішення); 

дотримання строків проходження кожного етапу адміністративної послуги; 

2) строків розгляду справи відповідним суб’єктом надання адміністративної 

справи; 5) дати передання результату адміністративної послуги суб’єкту 

звернення. Висновок про дотримання термінів розгляду справ та прийняття 

рішень адміністратор може зробити порівнюючи реальні строки із строками 

визначеними у технологічній картці адміністративної послуги. 

Здійснення контролю за додержанням суб’єктами процедури надання 

адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень є 

гарантією належного функціонування центрів процедури надання 

адміністративних послуг і своєчасного процедури надання адміністративних 

послуг суб’єктам звернення. Втім, зауважимо, що адміністратор не є 

суб’єктом надання адміністративних послуг, адже він забезпечує організацію 

надання відповідної адміністративної послуги. 

В умовах економічної нестабільності та недостатнього бюджетного 

фінансування особливого значення сьогодні набуває проблема контролю за 

доходами, які надходять як плата за надання адміністративних послуг. 

Урядом України було прийнято постанову від 7 серпня 2013 року 

№ 600 «Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за 

надання адміністративних послуг», у якій зазначено наступне: 1) облік 

доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, ведеться 
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органами Державної казначейської служби у розрізі головних розпорядників 

бюджетних коштів згідно з кодами відомчої класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету і територій; 2) бюджетні рахунки для 

ведення обліку зазначених доходів відкриваються в органах Державної 

казначейської служби за відомчою ознакою на підставі звернень головних 

розпорядників бюджетних коштів протягом місяця з дня набрання чинності 

цією постановою. Органи Державної казначейської служби надають виписки 

з таких рахунків у встановленому законодавством порядку; 3) відображення 

бюджетними установами операцій з процедури надання адміністративних 

послуг у бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації у 

розрізі видів адміністративних послуг здійснюється в порядку, визначеному 

Міністерством фінансів. Крім цього, Державну казначейську службу 

зобов’язано щокварталу та щороку подавати Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі у строки, передбачені для подання звітності про 

виконання бюджету, інформацію про доходи, які надходять як плата за 

надання адміністративних послуг, у розрізі видів адміністративних послуг і 

кодів відомчої класифікації видатків та кредитування державного 

бюджету [47]. 

Однак, слід відмітити, що на даний час інформація про доходи за 

суб’єктами процедури надання адміністративних послуг висвітлюється не в 

повному обсязі. Зокрема, такі дані відсутні на сайті Державної казначейської 

служби за 2013 рік, а також поза увагою залишається інформація про 

надходження плати за процедури надання адміністративних послуг на веб-

сторінках Міністерства економічного розвитку і торгівлі та суб’єктів надання 

таких послуг. При цьому, зауважимо, що одним із основних завдань 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі є забезпечення формування та 

реалізація державної політики у сфері процедури надання адміністративних 

послуг [148]. Тому, слід констатувати, що інформація про доходи, які 

надходять як плата за надання адміністративних послуг, є непрозорою та 

«завуальованою», що унеможливлює здійснення ефективного контролю за 
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правильністю та своєчасністю надходжень за адміністративними послугами 

до відповідних бюджетів. У зв’язку з цим це питання має бути вирішене у 

системному нормативно-правовому акті, який повинен регламентувати 

питання плати за надання адміністративних послуг. 

Не менш важливою проблемою у сфері процедури надання 

адміністративних послуг є неврегульованість механізму розподілу та 

використання коштів, які надходять як плата за такі послуги. Відповідно до 

ч. 1 ст. 18 Закону України «Про адміністративні послуги» фінансове та інше 

забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з 

процедури надання адміністративних послуг здійснюється виключно за 

рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів. 

Тобто, ефективність розподілу та використання фінансових ресурсів 

суб’єктами процедури надання адміністративних послуг є передумовою для 

успішного здійснення їхньої діяльності. 

Неналежне й недостатнє фінансування діяльності органів публічної 

адміністрації є чинником, що безпосередньо впливає на специфіку надання 

адміністративних послуг, зокрема, на їх цілісність, якість, платний характер, 

розміри плати тощо. Наразі слід констатувати, що суб’єкти процедури 

надання адміністративних послуг через недостатню фінансову підтримку не 

вспромозі в повному об’ємі виконувати всі повноваження. Як наслідок, це не 

сприяє реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів звернення у 

сфері надання адміністративних послуг. 

Тому сьогодні потребують законодавчого вирішення наступні питання: 

1) порядок розподілу коштів, які надходять за адміністративні послуги, між 

суб’єктами надання таких послуг; 2) порядок використання грошових 

ресурсів, які надходять за адміністративні послуги, на ті цілі, на які вони 

справлялися; 

3) здійснення належного фінансового контролю за розподілом та 

використанням коштів, які надходять за адміністративні послуги. Знову ж 
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таки, вважаємо, що це має бути вирішене у системному нормативно-

правовому акті, який повинен регламентувати питання плати за процедури 

надання адміністративних послуг [128, с. 47]. 

Одним із видів контролю за діяльністю суб’єктів процедури надання 

адміністративних послуг є громадський контроль. Даний контроль 

здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами. Він є 

важливою формою реалізації демократії і способом залучення населення до 

управління суспільством та державою. Відповідно до ст. 38 Конституції 

України громадяни мають право брати участь в управлінні державними 

справами [83]. Дана конституційна норма передбачає як у теоретичному, так 

і в практичному контексті громадський контроль за органами державної та 

місцевої влади. 

Необхідно зазначити, що вагомою відмінністю громадського контролю 

від інших видів контролю в діяльності органів публічної влади є те, що 

суб’єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не 

держави, так як суб’єкти державного та внутрішнього контролю. 

Так, сутність цього виду контролю полягає у зіставленні діяльності 

підконтрольних об’єктів із певними соціальними нормами щодо 

відповідності діяльності встановленим законодавством вимогам. Також слід 

відмітити, що громадський контроль, як і будь-який інший контроль, є 

однією з функцій управління. На наш погляд, громадський контроль у сфері 

процедури надання адміністративних послуг - це діяльність громадян чи їх 

об’єднань щодо контролю за виконанням суб’єктами процедури надання 

адміністративних послуг положень нормативно-правових актів, належного 

виконання ними своїх повноважень та дотримання прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб. 

С.Б. Жарая відмічає, що залучення громадськості до здійснення 

контролю за наданням адміністративних послуг має ряд позитивних 

результатів, серед яких: 1) підвищення захищеності населення; 2) 

поліпшення якості процедури надання адміністративних послуг 
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обслуговування суб’єктів звернення; 3) підвищення ефективності діяльності 

контрольованого суб’єкта; 4) зниження рівня корупції; 5) підвищення рівня 

довіри громадян до влади; 6) якісне поліпшення стосунків органів влади і 

населення; 7) позитивне сприйняття громадськістю та сприяння в реалізації 

ініціатив та реформ, що проводяться у державі [56]. 

Система державно-громадського моніторингу та оцінювання якості 

процедури надання адміністративних послуг наразі перебуває на етапі 

становлення. У жовтні 2013 р. Указом Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ» [192] 

запроваджено постійний моніторинг виконання органами виконавчої влади і 

органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» з боку Державної служби України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва. У межах цього 

моніторингу, зокрема, здійснюється он-лайн анкетування громадян щодо 

якості процедури надання адміністративних послуг в центрах процедури 

надання адміністративних послуг [115]. 

Поступово розвивається й практика громадського моніторингу надання 

адміністративних послуг. За останні кілька років, як на національному так і 

на місцевому рівні, громадські організації реалізували низку проектів 

дослідження якості надання адміністративних послуг. Зокрема, два 

загальнонаціональних дослідження якості процедури надання 

адміністративних послуг було проведено 2013 р. на замовлення Центру 

політико-правових реформ. Наприкінці 2013 р. спробу провести оцінку 

якості надання найбільш популярних адміністративних послуг населенню 

державними органами в усіх регіонах країни було здійснено громадською 

організацією «Ліга фінансового розвитку». Низку проектів громадського 

моніторингу якості процедури надання адміністративних послуг було 

реалізовано на місцевому рівні, зокрема у Вознесенську, Івано-Франківську, 

Києві, Львові, Луганську, Сєверодонецьку та інших містах України. При 

цьому основними методами, що використовували громадські організації при 
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проведенні моніторингу, були опитування думки споживачів та 

представників суб’єктів надання послуг (у тому числі Інтернет-опитування), 

а також метод «таємний клієнт» [108]. Тому, слід констатувати, що сьогодні 

інститут громадського контролю є важливим інструментом забезпечення 

якості адміністративних послуг. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що контроль як вид забезпечення 

гарантій забезпечення законності процедури надання адміністративних 

послуг - це регламентована законодавством діяльність адміністративних 

органів, громадян чи їх об’єднань щодо контролю за виконанням суб’єктами 

процедури надання адміністративних послуг положень нормативно-правових 

актів, належного виконання ними своїх повноважень та дотримання прав, 

свобод і законних інтересів суб’єктів звернення. При цьому слід 

враховувати, що контроль у сфері процедури надання адміністративних 

послуг є міжгалузевим правовим інститутом, оскільки охоплює контроль за 

доходами, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, а 

також порядок розподілу та використання коштів, які надходять як плата за 

такі послуги. 

На сучасному етапі державного будівництва вкрай необхідна стабільна 

система контролю як вид забезпечення гарантій забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг з конструктивно 

відпрацьованим механізмом ефективної взаємодії, координація діяльності, 

що є необхідною передумовою трансформації українського суспільства на 

засадах демократії, визначення верховенства права та прав людини і 

громадянина. Хоча в Конституції України і закладено правову основу 

контролю, що знаходить свою подальшу регламентацію у законах України, 

проте чинне законодавство не може забезпечити успішне вирішення всіх 

справ. Цілеспрямування і ефективність адміністративних органів контролю 

різні й тому спостерігаємо у сфері процедури надання адміністративних 

послуг кризові явища, що вимагають постійного удосконалення процесу 

організаційної роботи. 
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Насамперед, слід зазначити, що у Законі України «Про адміністративні 

послуги» взагалі відсутнє поняття «контроль у сфері надання 

адміністративних послуг» та відповідно нічого не зазначено про особливості 

його здійснення. У даному Законі лише передбачено два напрями 

контрольної діяльності [157]. Невизначено коло суб’єктів, що здійснюють 

контроль у даній сфері. Як наслідок, відсутність раціонального розподілу 

функцій, повноважень і компетенції у сфері процедури надання 

адміністративних послуг та результативної взаємодії. 

Відомчий контроль за адміністративними послугами, що проводиться 

сьогодні, здебільшого носить формальний характер і охоплює терміни 

надання послуг і їх перелік у зверненні фізичної чи юридичної особи. 

Потребує відповідно законодавчого регулювання і контроль у сфері 

мобілізації, розподілу та використання коштів, які надходять як плата за 

надання адміністративних послуг. Не закріплено на законодавчому рівні 

форми громадського контролю. Враховуючи його значущість постає питання 

щодо прийняття Закону України «Про громадський контроль». Відповідно у 

Законі України «Про адміністративні послуги» мають бути відображені 

механізми здійснення громадського контролю у сфері надання 

адміністративних послуг. 

З огляду на це та з метою створення раціонального механізму 

контролю у сфері процедури надання адміністративних послуг доцільно 

передбачити в Законі України «Про адміністративні послуги» окрему статтю 

щодо особливостей здійснення такого виду контролю. Крім цього, на нашу 

думку, участь у здійсненні контролю за належним наданням 

адміністративних послуг повинні також приймати і безпосередньо суб’єкти 

звернення. Відсутність у технологічних та інформаційних картках розділів 

щодо критеріїв оцінювання якості адміністративних послуг позбавляє 

споживачів таких послуг висловити власну позицію щодо рівня реалізації їх 

прав, свобод і законних інтересів. У зв’язку з цим необхідно внести 

відповідні зміни до ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги». 



140 

 

Наявність наведених вище прогалин правового регулювання контролю 

у сфері процедури надання адміністративних послуг у більшості пояснює ті 

негативні явища, які заважають розвитку якісної системи надання 

адміністративних послуг. Їх усунення сприятиме підвищенню ефективності 

діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг. 

Отже, контроль як вид забезпечення гарантій забезпечення 

законності процедури надання адміністративних послуг необхідно розуміти 

регламентовану законодавством діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, громадян чи їх об’єднань щодо виконанням положень 

нормативно-правових актів відповідними органами, належного виконання 

ними своїх повноважень та дотримання прав, свобод і законних інтересів 

споживачів. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

 

1. Запропоновано структуру процедури надання адміністративної 

послуги включає п’ять відповідні п’ять стадій, які поділяються на відповідні 

етапи, дії тощо. До стадій зазначеної процедури нами виділено: 1) реєстрація 

(оформлення) звернення суб’єкта звернення; 2) опрацювання звернення; 

3) оформлення (погодження) результату надання адміністративної послуги;  

4) оскарження рішення (факультативна стадія); 5) видача результату надання 

адміністративної послуги.  

2. Охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації 

процедури надання адміністративних послуг виокремленням таких підсистем  

органів публічної влади залежно від виконуваних ними функцій: вироблення 

політики щодо адміністративних послуг; суб’єкти, які безпосередньо 

надають адміністративні послуги; суб’єкти, які контролюють критерії 

оцінювання якості надання адміністративних послуг. 
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3. Виділено ознаки оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації щодо процедури надання адміністративних 

послуг: а) безпосередня ініціатива (заява) фізичних та юридичних осіб. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації 

щодо адміністративних послуг відбувається лише за безпосередньою 

ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб незалежно від самої форми 

заяви особи (усна чи письмова) та порядку її отримання органом влади; б) 

імперативність правового регулювання оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг можливе лише у разі, коли 

існує спеціальне правове регулювання порядку оскарження такої послуги. 

Вимога особи до органу влади вчинити якісь дії на її користь може 

розглядатися як адміністративна послуга лише тоді, коли порядок розгляду 

цієї заяви є чітко регламентованим. Не можна оскаржити рішення, дії чи 

бездіяльність органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг, якщо її надання не передбачено законом; в) оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг визначені органом виконавчої влади або місцевого самоврядування. 

За загальним правилом, для оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання публічної послуги можна звернутися лише 

до певного (тільки одного) органу влади, визначеного законом, на відміну від 

інших видів звернень, які можуть бути розглянуті та вирішені більш 

широким колом суб’єктів; г) оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративної послуги здійснюється 

згідно з відповідною процедурою. Наприклад, якщо оскарження послуги 

здійснюється в адміністративному (позасудовому) порядку, то позивач може 

оскаржити послуги тільки в межах органу влади, який видав послугу, або до 

вищого підрозділу; результатом оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг є 
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індивідуальний акт типової форми або адміністративний акт ‒ рішення 

органу, наприклад, про реєстрацію чи видачу свідоцтва або відновлення 

права на отримання певної публічної послуги в порядку адміністративного 

судочинства тощо. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації щодо процедури надання адміністративних послуг розуміється 

як нормативно врегульований порядок вчинення процедурних дій органів 

державної влади або місцевого самоврядування, що забезпечують законний і 

об’єктивний розгляд справ у адміністративному та/або судовому порядку 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб з приводу 

розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного 

акта (рішення, постанова або ухвала на отримання дозволу, ліцензії, 

реєстрації, посвідчення, сертифікату тощо). 

4. Контроль як вид забезпечення гарантій забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг - це регламентована 

законодавством діяльність адміністративних органів, громадян чи їх 

об’єднань щодо контролю за виконанням суб’єктами процедури надання 

адміністративних послуг положень нормативно-правових актів, належного 

виконання ними своїх повноважень та дотримання прав, свобод і законних 

інтересів суб’єктів звернення. При цьому слід враховувати, що контроль у 

сфері процедури надання адміністративних послуг є міжгалузевим правовим 

інститутом, оскільки охоплює контроль за доходами, які надходять як плата 

за надання адміністративних послуг, а також порядок розподілу та 

використання коштів, які надходять як плата за такі послуги. 

На сучасному етапі формування інституту адміністративних послуг  

вкрай необхідна стабільна система контролю у сфері процедури надання 

адміністративних послуг з конструктивно відпрацьованим механізмом 

ефективної взаємодії, координація діяльності, що є необхідною передумовою 

трансформації українського суспільства на засадах демократії, визначення 
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верховенства права та прав людини і громадянина. Хоча в Конституції 

України і закладено правову основу контролю, що знаходить свою подальшу 

регламентацію у законах України, проте чинне законодавство не може 

забезпечити успішне вирішення всіх справ. Цілеспрямування і ефективність 

суб’єктів публічної адміністрації контролю різні й тому спостерігаємо у 

сфері процедури надання адміністративних послуг проблемні питання, що 

вимагають постійного удосконалення процесу організаційної роботи. 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [39; 37]. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід процедури надання адміністративних послуг 

 

 

Неодноразово наголошувалося про складність процедури отримання 

адміністративних послуг в Україні. Наведене може призвести до негативного 

досвіду окремих країн Центральної Азії, які, зокрема, обрали, як і Україна, 

шлях виключення із загального права про адміністративні процедури та 

окремо нормативно врегульовують надання адміністративних послуг. У 

майбутньому все-таки виникне необхідність зібрати усі процедурні норми у 

єдиний закон. Наразі врегулювання надання адміністративних послуг 

«технологічними картками» лише вказує на короткочасний прогрес, який 

перешкоджає та відтерміновує створення спеціального процедурного 

законодавства [24, с. 70]. 

Г.М. Писаренко з цього приводу слушно зазначає, що процедури є 

найважливішим засобом стандартизації надання адміністративних послуг, 

адже вони визначають такі аспекти надання адміністративних послуг, як, 

наприклад, строки надання адміністративних послуг, способи звернення за 

адміністративною послугою тощо. Проте поряд з процедурами для 

впорядкування сфери адміністративних послуг застосовуються й інші - 

критерії (наприклад, доступність послуги/органу, наявність інформації про 

послугу тощо) [146, с. 131-132]. 

У розвинених країнах світу вже діють процедурні Закони, зокрема, у 

США «Про правила адміністративної процедури», в ФРН «Про 

адміністративну процедуру», у Швейцарії «Про адміністративні процедури», 

в Іспанії «Про правовий режим публічної адміністрації та загальну 
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адміністративну процедуру». Схоже правове регулювання передбачено у 

правовому полі Австрії, Польщі, Франції, Японії тощо [17, с. 125]. 

Можливо констатувати, що наявність окремого процедурного закону 

усе ж залишає окреме регулювання певних видів справ. Щодо цього 

сформовано дві основних моделі застосування загальних та спеціальних груп 

процедурних норм. Так, перша модель передбачає застосування норм 

процедурного закону у випадку коли це питання не регулюється 

спеціальними процедурними нормами [242, с. 121]. Наведений тип 

регулювання використав законодавець Республіки Казахстан та деяких країн 

зі схожими правовими моделями у яких вже прийнято та введено в дію Закон 

«Про адміністративні процедури». Однак наведений шлях не зовсім 

перспективний для України, у зв’язку із тим, що прийняття «рамкового» 

процедурного закону не вирішить наявних проблем. Окрім цього, норми 

такого закону будуть регулювати, як зазначалося, лише надання 

адміністративних послуг, процедура яких не встановлена спеціальними 

нормами. 

Друга модель базується на принципі першочерговості загальних 

процедурних норм спеціального закону, які застосовуються у всіх належних 

до його компетенції справах. Прикладом є Закон ФРН «Про адміністративну 

процедуру», який головним чином регулює порядок видання індивідуальних 

актів та укладення публічно-правових договорів, але не регулює прийняття 

нормативних актів та фактичні дії адміністрації [242, с. 121]. Відповідно до 

такого нормативно-правового акта, адміністративною процедурою 

вважається діючу назовні діяльність органів влади, спрямовану на перевірку 

передумов, підготовку і прийняття адміністративного акта, яким є кожне 

розпорядження, рішення, що приймає орган влади для врегулювання окремої 

справи у сфері публічного права (§ 35 Закону) [2]. 

Зважаючи на те, що в Україні найменш розвиненою є саме процедурна 

частина надання адміністративних послуг надзвичайно важливим є 

запровадження у сфері управління раціональних та демократичних 
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адміністративних процедур на кшталт німецької моделі. 

Нині, з метою врегулювання на законодавчому рівні великої кількості 

процедурних відносин в управлінській діяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та на виконання 

відповідних доручень Кабінету Міністрів України, Міністерством юстиції 

України розроблено проект Адміністративно-процедурного кодексу України, 

який знаходиться на розгляді Верховної Ради України. 

У проекті Кодексу необхідно передбачити, як і в Законі ФРН «Про 

адміністративну процедуру», принцип верховенства права, який полягатиме 

у забезпеченні пріоритету прав і свобод людини та громадянина, 

справедливості і гуманності відповідно до Конституції та законів України; 

принцип законності забезпечуватиметься здійсненням державним органом 

процедурних дій та прийняттям рішень виключно на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України; принцип повноти, об’єктивності та неупередженості зводиться до 

забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності з’ясування обставин 

адміністративної справи, безпосереднього дослідження доказів та інших 

матеріалів, недопущення у діяльності державного органу проявів будь-якої 

неправомірної заінтересованості в результатах розгляду та вирішення 

адміністративної справи; принцип етичності у стосунках полягає у 

дотриманні учасниками провадження поважного, ввічливого і коректного 

ставлення один до одного. 

Щодо окремих процедур надання адміністративних послуг, то 

необхідно було б, щоб Кодекс встановлював загальну процедуру надання 

таких послуг, а спеціальна частина врегульовувалась окремими нормативно-

правовими актами. 

Чітка і максимально повна процедурна регламентація діяльності 

органів публічної адміністрації під час надання адміністративних послуг 

унеможливить зловживання при здійсненні посадовими особами своїх 

повноважень, що, у свою чергу, сприятиме забезпеченню дотримання прав, 
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свобод і законних інтересів суб’єктів звернень. Необхідно також відмітити, 

що законодавча регламентація процедури надання адміністративних послуг 

сприятиме утвердженню конституційного принципу (ч. 2 ст. 19 Конституції 

України), згідно якого органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [83]. 

Правовий механізм реалізації повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері процедури  надання адміністративних послуг 

ґрунтується в першу чергу на конституційних приписах, а також інших 

правових актах і нормах, переважно адміністративно - правового характеру. 

Більшість з останніх являє собою адміністративну процедуру. Як показує 

зарубіжний досвід, найбільш доцільним є закріплення адміністративних 

процедур на законодавчому рівні. Так, у Австрії, Білорусії, Естонії, 

Казахстан, Киргизії, Німеччині, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії, 

Швеції, Японії існують закони про адміністративну процедуру, в Іспанії - 

Закон про правовий режим адміністративних адміністрацій і загальну 

адміністративну процедуру, в Нідерландах - Акт із загального 

адміністративного права, у Литви Закон про публічне адміністрування, у 

Польщі - Кодекс адміністративного провадження, у Таджикистані - Кодекс 

про адміністративні процедури, в Чехії Кодекс адміністративних процедур 

тощо. 

Особливу увагу заслуговує досвід законодавчої діяльності держав 

пострадянського простору. Так, Закон Республіки Білорусь від 28 жовтня 

2008 року № 433-3 «Про адміністративні процедури» не передбачає 

конкретних адміністративних процедур, а встановлює основні принципи 

здійснення адміністративних процедур, у тому числі принцип «єдиного 

вікна», визначає компетенцію уповноважених органів, права та обов’язки 

зацікавлених осіб, які звернулися за здійсненням адміністративних процедур, 

порядок розгляду заяви зацікавленої особи, закріплює види адміністративних 
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рішень, прийнятих уповноваженими органами при розгляді заяви 

зацікавленої особи, передбачає порядок оскарження адміністративного 

рішення, особливості розгляду адміністративної скарги, порядок прийняття 

рішення за результатами розгляду адміністративної скарги, особливості 

виконання адміністративного рішення і рішення за адміністративною 

скаргою, а також контроль за здійсненням адміністративних процедур та 

відповідальність за порушення законодавства про адміністративні 

процедури [122]. 

Найбільш показовим у легалізації адміністративних процедур є досвід 

Киргизької Республіки. Закон Киргизької Республіки від 1 березня 2004 року 

№ 16 «Про адміністративні процедури» встановлює процедури, що сприяють 

вдосконаленню організації управлінської діяльності адміністративних 

органів і додержання прав і свобод фізичних та юридичних осіб, захисту 

особистих, суспільних і державних інтересів [121]. Аналіз даного Закону 

дозволяє зробити висновок, що в ньому докладно регламентовані види 

адміністративних процедур, стадії розгляду адміністративної справи, такі як: 

подача заяви про розгляд справи, процедури розгляду адміністративної 

справи (розгляд адміністративних справ в ході особистого прийому, розгляд 

адміністративних справ за спрощеною процедурою, розгляд 

адміністративних справ на засіданні), винесення рішення по 

адміністративній справі, умови і порядок оскарження рішення, а також 

виконання рішення. Крім цього, у Главі VIII (ст. ст. 59-60) Закону Киргизької 

Республіки «Про адміністративні процедури» передбачено випадки 

відповідальності адміністративного органу та їх посадових осіб. 

Закон Республіки Казахстан від 27 листопада 2000 року № 107-11 ЗРК 

«Про адміністративні процедури» спрямований на встановлення процедур, 

що сприяють вдосконаленню організації управлінської діяльності, 

забезпечення безперебійного функціонування державних органів, 

оперативному прийняттю управлінських рішень, дотримання прав і свобод 

громадян, захисту державних інтересів, недопущення використання 
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державними службовцями посадових повноважень у позаслужбових цілях, а 

також діяльності з надання державних послуг [123]. Згідно ст. 1 даного 

Закону під адміністративною процедурою розуміється порядок прийняття і 

виконання рішення при здійсненні державними органами і посадовими 

особами державних функцій і службових повноважень, а також їх 

оформлення, організації роботи державного апарату, розгляду звернень 

громадян щодо реалізації їх прав, адміністративного захисту прав і законних 

інтересів громадян, а також порядок прийняття рішень у сфері економіки. 

Необхідно відмітити, що Закон Республіки Казахстан «Про адміністративні 

процедури» спрямований в основному на регламентацію загальних 

принципів і положень адміністративних процедур, зокрема в ньому 

передбачено порядок організації та контролю за виконанням правового акту 

індивідуального застосування, процедури організації роботи державних 

органів, процедури захисту прав і законних інтересів громадян, основні 

процедури прийняття рішень у сфері економіки. 

У Республіці Таджикистан адміністративні процедури законодавчо 

регламентовані у формі Кодексу про адміністративні процедури [74]. Він 

визначає основні принципи адміністративних процедур, обов’язок 

адміністративних щодо надання правової допомоги, порядок підготовки, 

прийняття і виконання адміністративно-правових актів, порядок розгляду 

адміністративних заяв і скарг. Слід зазначити, що Кодексом про 

адміністративні процедури Республіки Таджикистан регламентовані 

процедури по адміністративному акту, види адміністративних процедур 

(прості, формальні і публічні), виконання адміністративного акта, 

адміністративні процедури всередині адміністративного органу у зв’язку з 

адміністративною скаргою на адміністративний акт і нормативний 

адміністративно-правовий акт, а також провадження про адміністративні 

процедури в суді. 

У всіх вищенаведених нормативно-правових актах зарубіжних держав, 

адміністративні процедури з надання адміністративних послуг  
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відзначаються як нормативно встановлений порядок послідовно 

здійснюваних стадій (дій, етапів тощо) суб’єктів публічної адміністрації, 

спрямований на розроблення та прийняття відповідних рішень та реалізацію 

повноважень публічних осіб, які в свою чергу, не здійснюють розгляд спорів 

тощо. Акцентовано увагу, на нормативно-правове регулювання 

адміністративних регламентів виконання в діяльності суб’єктів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування з метою належної якості  процедури 

надання адміністративних послуг, в яких зазначено процедура ведення 

справ, строки, перелік документів від суб’єктів звернення, особливості 

оскарження тощо.   

Цікаве положення міститься у Законі Литовської Республіки від 27 

червня 2006 року № Х-736 «Про публічне адміністрування». Найважливішим 

способом управління якістю публічного адміністрування на державному 

рівні є моніторинг суб’єктів публічного адміністрування та їх діяльності. 

Моніторинг організовує Уряд або уповноважений ним орган. Крім того, 

використовуються також такі способи як планування, організація діяльності 

суб’єкта публічного адміністрування та контроль за внутрішнім 

адмініструванням. Діяльність суб’єкта публічного адміністрування 

планується з урахуванням Державної стратегії довгострокового розвитку та 

інших документів стратегічного планування. Це свідчить про наявність 

системи постійного контролю за проведенням адміністративних процедур з 

боку держави, про прагнення держави постійно вдосконалювати діяльність у 

цій сфері [89, с. 71-72]. 

Звертає увагу детальне регламентування електронного документообігу, 

закріплене у Кодексі адміністративних процедур Чехії. Так, у випадку, коли 

рішення слід доставити в електронному вигляді на прохання учасника, 

посадова особа, відповідальна за письмове рішення, повинна підготувати 

електронний примірник, де дійсний відбиток офіційної печатки замінюється 

словами «скріплене офіційною печаткою», документ засвідчується 

гарантованим електронним підписом, створеним на підставі кваліфікованого 
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сертифіката, виданого уповноваженим провайдером послуг сертифікації [89, 

с. 76]. 

Поряд з цим в зарубіжних країнах існують окремі нормативно-правові 

акти, які доповнюють основні закони у сфері процедури надання 

адміністративних послуг та деталізують діяльність органів влади в частині їх 

взаємовідносин із фізичними та юридичними особами. Наприклад, у 

Фінляндії є Акт «Про збір оплати з користувачів державних послуг», який 

чітко розмежовує платні та безоплатні адміністративні послуги. У Франції 

існує Закон «Про встановлення заходів для покращення відносин між 

адміністрацією і громадськістю та окремих положень адміністративного 

соціального та фінансового порядку», який є основоположним при 

формуванні критеріїв визначення розміру плати за адміністративні послуги 

тощо. 

В багатьох країнах продовжуються процеси децентралізації й 

делегування прав для прийняття рішень органам місцевого самоврядування. 

Це є наслідком визнання того факту, що головною умовою ефективних дій 

місцевих органів влади є необхідний рівень управлінської та фінансової 

незалежності, самостійності за умов дієвого контролю та відповідальності. 

Головним критерієм раціональної децентралізації виступає досягнення 

найвищої якості обслуговування громадян, а головним принципом - 

субсидіарність, яка визначає найнижчу оптимальну межу втручання уряду в 

місцеві справи [22, с. 117]. 

У Німеччині система місцевого самоврядування характеризується 

поєднанням державних органів управління (центральних) та органів 

місцевого самоврядування (місцеві представницькі органи). Німеччина 

характеризується як країна з розвиненою демократичною структурою влади і 

широким місцевим самоврядуванням. На сьогодні правовий статус органів 

місцевого самоврядування, порядок їх утворення та функціонування 

визначається в першу чергу конституціями та законодавством окремих 

земель. Як наслідок, структура цих органів і їх компетенція досить суттєво 



152 

 

відрізняється в різних землях Німеччини. Незважаючи на різні підходи до 

законодавства про місцеве самоврядування, що існують в різних німецьких 

землях, фактично в усіх землях місцеве самоврядування є досить розвинутим 

і в громадах вирішується понад 80% питань, коли громадянин має стосунки з 

владою [58, с. 28-29]. У Німеччині покладання на громаду (комунальне 

самоврядування) яких-небудь державних завдань у рамках дорученої 

компетенції в кожному конкретному випадку здійснюється за законодавчим 

актом землі, яким обов’язково мають бути врегульовані необхідні фінансові 

питання [244, с. 113]. М.С. Тимофєєв підкреслює, що такі завдання 

доручаються не громаді, а її певним органам, що нестимуть відповідальність 

у разі невиконання або неналежного виконання переданих повноважень [231, 

с. 59]. 

Для місцевого управління Великобританії характерними є дві 

суперечливі тенденції: децентралізація управління та посилення контролю за 

діяльністю місцевих органів влади [58, с. 39-40]. Законодавчі акти 1999-2000 

рр. передали місцевим органам влади повноваження з розробки стратегії 

розвитку своєї адміністративної одиниці, вдосконалення економічної, 

соціальної та екологічної ситуації. З метою задоволення потреб громадян 

органам місцевого самоврядування поставили в обов’язок здійснювати 

співпрацю з представниками бізнесу, громадськості, некомерційних 

організацій. Унікальною формою децентралізації, здійсненою у 

Великобританії, стала деволюція, яка призвела до передачі частини владних 

повноважень регіонам та їх перерозподілу між місцевими і регіональними 

органами влади на користь останніх. Британська деволюція відрізняється від 

застосованого в Євросоюзі принципу субсидіарності. Якщо завданням 

субсидіаності є запобігання небажаного посилення влади наднаціональних 

органів ЄС за рахунок держав- членів, то в ході деволюції, зокрема Лондон, 

намагався вберегти центральну владу від небажаного розширення 

легітимності й владних повноважень субнаціональних регіонів. Як 

з’ясувалося на практиці, деволюція призводить до розмивання суверенітету 
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владних органів Великобританії: державний устрій країни поступово 

змінюється з унітарної форми на квазіфедеративну (Англія - Шотландія-

Уельс) з елементами конфедерації (Великобританія-Північна Ірландія), за 

якої окремі регіони володіють ознаками обмеженого суверенітету. 

Деволюцію можна розглядати як спробу врегулювати конституційними та 

інституційними засобами історично сформовану напруженість між двома 

конфліктуючими принципами британської політики. Перший полягає у 

граційному суверенітеті чи верховенстві парламенту, який прийнято вважати 

неподільним. Другий принцип - самоврядування народів Великобританії у 

вирішенні внутрішніх справ. Позиція політичних партій щодо пріоритетності 

одного з принципів визначається територіальним чинником. Зокрема, 

політичні діячі Великобританії схильні підтримувати принцип верховенства 

парламенту, в той час як у регіонах, особливо у Шотландії, більшою 

прихильністю користується принцип самоврядування [109, с. 641]. 

Характерною рисою для нових країн - членів Європейського Союзу, 

таких як Польща, Чехія, Угорщина є положення законів «Про місцеві органи 

влади», в яких передбачено, що органи місцевого самоврядування здатні 

самостійно вирішувати питання місцевого значення, у тому числі - питання 

задоволення потреб населення шляхом організації та фінансування 

муніципальних послуг. 

Так, у Польщі формування єдиної централізованої системи процедури 

надання адміністративних послуг населенню пов’язане із адміністративно-

територіальною реформою, яка проводилася у країні в 2000-х роках, 

відповідно до якої організацію процедури надання адміністративних послуг 

було покладено на органи територіального самоврядування. Територіальне 

самоврядування є важливою частиною публічної адміністрації в Республіці 

Польща. Воно поділяється на місцеве (рівень повіту) і регіональне (рівень 

воєводства), які не мають ієрархічної залежності. Слід відзначити 

діалектичну єдність діяльності в Польщі урядової та самоврядної 

адміністрацій. Якщо для органів державної виконавчої влади характерне 
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вертикальне підпорядкування, то органи територіального самоврядування 

всіх рівнів є незалежними як між собою, так і від органів державної 

виконавчої влади. Але ця незалежність поєднується із необхідністю спільно 

вирішувати проблеми територій, що неминуче веде до співпраці. Основним 

завданням органів територіального самоврядування є організація процедури 

надання адміністративних послуг для мешканців. Ці послуги поділяються на 

комунальні (енергія, водопостачання та каналізація, транспорт, утримання 

доріг та зелених насаджень тощо), соціальні (навчання, охорона здоров’я, 

соціальна допомога, безпека, культура, питання ринку праці тощо) та 

адміністративні. Органи самоврядування повинні організувати процедури 

надання послуг мешканцям, але не зобов’язані їх самостійно надавати. Як 

правило, для цього укладаються контракти із суб’єктами господарювання чи 

неурядовими організаціями [60, с. 101]. 

У Республіці Польща відносини в органах публічної адміністрації 

врегульовує Кодекс адміністративного процедури [136; 236], зокрема 

питання, що належать до компетенції відповідних державних органів; у 

справах розв’язання спорів про компетенцію між органами місцевого 

самоврядування та органами урядової адміністрації; видача довідок. Закон 

«Про діяльність публічної користі та волонтерство» передбачає можливість 

передачі виконання окремих публічних завдань громадським організаціям 

(разом із відповідним фінансуванням) на умовах конкурсу. Спектр таких 

завдань достатньо широкий, починаючи від соціальної допомоги, послуг 

освіти, навчання та виховання – до діяльності на користь європейської 

інтеграції. При цьому, якщо так звані «громадські організації публічної 

користі» бажають здійснювати такі завдання, вони можуть подати заявку до 

органу публічної адміністрації, й останній зобов’язаний оголосити конкурс 

на виконання цього завдання. 

Згідно із Законом Угорщини «Про місцеві органи влади», обов’язкові 

послуги розподіляються на дві категорії [245]. Послуги першої категорії 

надаються в усіх населених пунктах незалежно від типу та розміру і 
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включають загальну освіту, базові послуги охорони здоров’я та соціального 

забезпечення, водозабезпечення, освітлення вулиць, утримання місцевих 

доріг і кладовищ, а також захист прав етнічних та національних меншин. 

Друга категорія обов’язкових послуг визначається законом, а кошти, 

необхідні для їх фінансування, виділяються з державного бюджету. Законом 

«Про місцеві органи влади» передбачено, що місцевим органам влади з 

великою кількістю населення та більшими можливостями може бути 

доручено надання більшої кількості послуг, а також надано більше 

повноважень порівняно з іншими органами місцевого самоврядування [245]. 

Вивчаючи досвід зарубіжних країн процедури надання 

адміністративних послуг доцільно зазначити, що у багатьох країнах 

впроваджується принцип зручного та швидкого отримання громадянами 

адміністративних послуг. Так, з метою отримання фізичними і юридичними 

особами швидко та своєчасно адміністративної послуги в багатьох іноземних 

країнах була створена модель єдиного офісу для суб’єктів звернення так 

званого магазину однієї зупинки («оnе-stop-shoр»). Основною перевагою 

подібної форми взаємодії громадян з органами публічної влади є 

виключення потреби персонального звернення до великої кількості 

адміністративних органів. Центри з надання адміністративних послуг беруть 

на себе всі функції узгодження документів з іншими адміністративними 

органами. Тому, як правило, адміністративні послуги надаються через 

відповідні центри надання таких послуг. 

Окремо наголошується на сучасному інформаційному суспільстві. 

Зазначається, що процедура надання сучасних адміністративних послуг є 

неможливим без використання сучасних інформаційних технологій. Це 

спрощує та здешевлює процедуру, надає більше можливостей для 

споживача, в цілому покращує якість процедури надання послуги [146, с. 90-

91]. 

Необхідно відмітити, що питання якості адміністративних послуг 

стосується співпраці країн у рамках Європейського Союзу. Йдеться про 
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ідентичну якість послуг, якої необхідно досягти в країнах співтовариства. 

Для цього потрібно розробити союзні та локальні стандарти якості 

адміністративних послуг, запровадити елемент змагання між окремими 

країнами тощо. Як підсумок наводяться поради щодо визначення та 

поліпшення якості адміністративних послуг. Зокрема, рекомендується 

створювати хартії послуг, що визначатимуть опис та специфікацію послуги, і 

будуть включати чинні стандарти обслуговування, надавати можливість для 

подання громадянами скарг та пропозицій щодо поліпшення якості тощо. 

Оцінювання якості - також важливий елемент процедури поліпшення - має 

ґрунтуватися на широких дослідженнях, що будуть включати в себе 

оцінювання послуг як громадянами, так і органом, що надає послугу [145, 

с. 90-91]. 

Поряд з цим, Асоціація локальних та регіональних фінських органів, 

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів Фінляндії розробили 

документ «Оцінювання адміністративних послуг», в якому визначається, що 

являє собою оцінювання, суб’єкти, методи та засоби оцінювання. 

Обґрунтовується важливість оцінювання процедури надання 

адміністративних послуг. Зазначається, що адекватне оцінювання є 

необхідним для удосконалення якості послуги, покращання іміджу уряду в 

очах громадян [145, с. 90-91]. 

В частині визначення суб’єктів та рівнів оцінювання варто 

підкреслити: 1) різнорівневість оцінювання та відповідного запровадження 

стандартів процедури надання публічної послуги: рівень ЄС, національний 

рівень, регіональний та місцевий рівні; 2) що оцінювання має здійснюватися 

надавачами послуг: державою, муніципалітетами, приватним сектором, 

третім сектором; 3) що оцінювання має здійснюватися користувачами 

послуг: громадянами та представниками бізнесу [145, с. 90-91]. 

У Сполучених Штатах Америки діє виконавчий наказ від 11 вересня 

1993 року № 12862 «Встановлення стандартів обслуговування клієнтів», 

який закріплює, що принцип «громадяни перш за все» означає гарантію того, 
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що Федеральний уряд забезпечує найвищу якість обслуговування громадян 

США. Державні службовці мають налаштуватися на те, що Федеральний 

уряд буде кардинально змінювати існуючий стиль ведення справ. 

Необхідними є тривала реформа практики управління виконавчими органами 

та діяльності для забезпечення обслуговування громадськості, які 

відповідають або перевищують стандарти обслуговування, що існують в 

приватному секторі [145, с. 91-93]. 

Для виконання цього наказу визначено, що в поняття «клієнт» входять 

індивідуальні та колективні суб’єкти, які отримують безпосередні послуги 

державної установи. «Кращий в бізнесі» означає найвищу якість 

обслуговування клієнта приватними організаціями, що надають аналогічні 

або порівнювані послуги [145, с. 91-93]. 

Всі установи виконавчої влади («агентства»), що забезпечують 

значною мірою безпосереднє обслуговування населення, повинні надавати ці 

послуги, керуючись встановленими нижче стандартами обслуговування 

клієнтів та здійснювати такі заходи: 1) визначати існуючих та потенційних 

клієнтів, що обслуговуються агентством; 2) вивчати потреби клієнта 

(шляхом опитування) та визначати, які послуги і яку якість він бажає, а 

також рівень задоволеності існуючими послугами; 3) розробляти посадові 

службові стандарти та оцінку роботи з урахуванням цих стандартів; 4) 

визначати рівень обслуговування клієнта у відповідності до кращих 

стандартів у бізнесі; 5) вивчати думку службовців щодо перешкод та ідей для 

досягнення кращого рівня послуг, що надаються бізнес-сектором; 6) 

забезпечувати користувача правом вибору як джерела послуг, так і методів 

надання; 7) зробити інформацію, послуги та систему оскарження більш 

доступною для клієнтів; 8) забезпечити механізм реагування на скарги 

клієнтів [146, с. 91-93]. 

Цікавим та показовим є той факт, що кожне агентство повинно 

відзвітувати Президентові про результати опитування клієнтів. Як тільки 

буде отримана інформація про ступінь задоволеності клієнта, кожне 
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агентство має використати цю інформацію для оцінки ефективності 

управління цим агентством та використання ресурсів. Крім цього, кожне 

агентство повинно опубліковувати плани з обслуговування клієнтів, що 

мають бути їм доступними та зрозумілими [20, с. 344]. План має включати 

стандарти обслуговування клієнта та подальші плани вивчення потреб 

користувача. У плані також мають бути зазначені стандарти приватного та 

державного сектору, на які агентство орієнтує свою діяльність як на краще у 

сфері бізнесу. У відповідності до плану, кожному агентству пропонується 

виділити ресурси на навчання службовців, які безпосередньо обслуговують 

клієнтів, і менеджерів, які використовують інформацію опитувань про 

потреби клієнта для формування принципів та досягнення цілей наказу [146, 

с. 91-93]. 

Як свідчить практика публічного адміністрування, запровадження 

критеріїв оцінки процедури надання адміністративних послуг органами 

влади у багатьох розвинених демократичних країнах допомагає точніше 

оцінювати ефективність державного управління та діяльності влади. 

Зокрема, всі країни, що входять до ОЕСР, розробили цілісну систему 

виконавчих критеріїв і на національному рівні мають обов’язкові програми 

щодо забезпечення підтримки даної оціночної системи, прозорі та гнучкі 

механізми перегляду методів, форм, інструментів та системи управління в 

цілому і самих результатів діяльності. У США Федеральний уряд і понад 

тридцять штатів мають законодавчо затверджені виконавчі критерії для своїх 

департаментів і муніципалітетів. Цей процес стає дедалі динамічнішим у 

визначенні та уточненні критеріїв, оцінки їх відповідності як інтересам 

муніципалітетів, так і громадськості. Слід додати, що критерії оцінки якості 

діяльності органів державного управління є також інструментом підвищення 

ефективності взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Вони 

демонструють, наскільки результативно працює орган місцевої влади, за 

якими напрямами та в якому обсязі він використав наявні фінансові ресурси. 

Завдяки цим критеріям громадськість має можливість контролювати 
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діяльність влади [147, с. 19]. 

Для вивчення практики надання публічних послуг (організаційної 

складової) у США, Канаді, Великій Британії, Французькій Республіці та 

Австралійському Союзі нами було досліджено веб-сторінки органів влади 

цих країн. Зауважимо, що такі веб-сторінки функціонують за принципом 

зручності для задоволення потреб в першу чергу отримувачів послуг. 

Наприклад, у Канаді за результатами проведеного опитування «Спочатку 

громадяни» традиційний підхід до послуг з погляду інституцій, 

відповідальних за їх надання, було змінено на підхід з позиції громадян, які 

їх отримують [69, с. 42]. Подібна практика надання таких послуг відбувається 

й в інших країнах, переважно за принципом «єдиного вікна».  

Так, у США послуги надаються спеціальними органами, однак 

необхідна інформація міститься на сайтах департаментів адміністративних 

послуг штатів [133; 134; 135]. Хоч переважна більшість інформації 

стосується передусім державних службовців та обслуговування апаратів 

державних установ, кожен потенційний отримувач адміністративних послуг 

має змогу ознайомитись із необхідною інформацією або замовити цю 

послугу в електронному вигляді. 

Подібна практика надання послуг існує й у Великій Британії. На 

відповідному сайті [137] розміщена інформація як для державних 

службовців, так і для громадян, у тому числі щодо надання аналогів 

українських адміністративних послуг. Причому для зручності на веб-сайті 

пропонується вибір окремої життєвої ситуації та надаються практичні 

юридичні роз’яснення щодо подальших дій отримувачів послуг.  

Надання публічних послуг у ФРН [138], Французькій Республіці [140], 

Фінляндській Республіці [139], Республіці Польща [136] відрізняється тільки 

національними особливостями вироблення політики щодо таких послуг 

системою органів влади, а для отримувачів послуг забезпечується 

максимальна зручність.  



160 

 

Отже, кожна країна має свою систему законодавства та відповідну 

систему надання адміністративних послуг відповідно до національних 

особливостей. Однак спільним для всіх розглянутих країн є прагнення держав 

покращити співпрацю з громадянами. На виконання цього впроваджено 

надання послуг через Інтернет, не відкидаючи і інші способи комунікації – 

поштою та за особистим зверненням осіб до органів влади. Варто пам’ятати, 

що Інтернет є тільки інструментом донесення адміністративних послуг до 

отримувачів. Не маючи цілісної системи вироблення політики щодо 

адміністративних послуг і надання адміністративних послуг, не слід 

сподіватись, що Інтернет покращить якість цих послуг. До того ж у 

вищеназваних країнах аналогів українських адміністративних послуг не так 

багато, а процедури їх отримання детально описані.  

Для підвищення якості надання адміністративних послуг у багатьох 

країнах світу запроваджувались системи управління якістю. Цим проблемам 

приділяють увагу також і вітчизняні дослідники [12; 57; 91; 116; 124; 152; 

221, с. 64-74; 222; 237]. Власне, такі системи покликані визначити переліки 

послуг органів влади та коло отримувачів, а також забезпечити якісне 

надання послуг. Так, принципи впроцедури систем управління якості в 

органах виконавчої влади України, а також детальний опис етапів 

запропоновано Т. П. Калитою [65, с. 174]. 

Ідея використання систем управління якості в державному управлінні 

виникла після дослідження Організації економічного співробітництва та 

розвитку (далі – ОЕСР) «Управління (адміністрування) як надання послуг – 

громадськість як клієнт» (1987 р.) [116, с. 63]. Метою функціонування таких 

систем є постійне оцінювання та вдосконалення роботи організацій. Адже 

неможливо забезпечити якісні послуги для отримувачів у випадку 

незадовільного функціонування органів державної влади, які їх виробляють. 

Адміністративна послуга може бути якісною тільки за умови внутрішнього 

оцінювання і вдосконалення її виробництва. Оцінювання, як правило, 
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проводиться на основі аудитів. Останні можуть бути основою моніторингу 

показників ефективності адміністративних послуг органів державної влади. 

Отже, адміністративні послуги органів державної влади мають 

розглядатися не тільки як зовнішні процедури надання послуги, а як 

внутрішні процеси прийняття рішень щодо врегулювання типових ситуацій у 

суспільстві за допомогою ліцензій, дозволів, сертифікатів тощо. Такий 

процес передбачає перебудову свідомості фахівців з державного управління, 

вдосконалення особистості через постійне навчання та є досить тривалим.  

Для потреб практики державного управління України необхідним є 

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері адміністративних послуг органами державної 

влади. Така система має забезпечити безперервне навчання персоналу новим 

підходам на основі найкращих освітніх технологій. Це дозволить виховати 

фахівців, здатних нестандартно мислити та постійно самовдосконалюватись. 

Адже сучасний стан суспільства вимагає від державного управління не 

тільки адекватного реагування на виклики, але й прогнозування ситуацій та 

вироблення запобіжних заходів. 

Всі високо розвинуті країни світу прагнуть адаптувати зарубіжний 

досвід до власних національних реалій, але кожна з цих країн прагне 

виробити і певні критерії щодо меж адаптації чужого досвіду. Надання 

адміністративних послуг органами публічної влади інших країн відбувається 

на принципах ефективності, відкритості, відповідальності та підзвітності 

функціонування органів управління, прозорості процедур та всебічної 

поінформованості споживачів, гнучкості у перебудові органів для якісного 

задоволення потреб споживачів послуг і чіткого законодавчого закріплення 

основ існування системи надання відповідних послуг. 

Крім того, слід зазначити, що цікавим є досвід названих країн щодо 

постійного моніторингу й аналізу такої діяльності. Питання скорочення 

регулювань, що здійснюються за допомогою аналогів українських 

адміністративних послуг, широко обговорюється у наукових колах та серед 
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практиків [150]. До того ж функціонування систем аудиту адміністративної 

діяльності дозволяє проводити комплексні дослідження економічності, 

ефективності та результативності надання публічних послуг. 

Наприклад, в окремих країнах оцінювання діяльності органів влади 

відбувається відповідною комісією при кабінетах міністрів [141]. Так, до її 

компетенції віднесено оцінювання політик, що виробляються центральними 

та місцевими органами влади. Для забезпечення належного управління 

проводиться самооцінка органів та оцінка політик (з питань регуляторних 

реформ, задоволеності клієнтів, тощо). Для України корисним також є досвід 

Російської Федерації з проведення моніторингу виконання державних 

функцій і надання державних послуг із запроцедурим механізмів управління 

їх результатами [63, с. 6; 68, с. 127]. 

Доцільно зазначити, що природа виникнення досліджуваних послуг у 

західному суспільстві має свої особливості. Вони з’являються тоді, коли є 

потреба у їх наданні, і можуть зникати, коли потреби вже немає. До того ж 

адміністративні послуги, як правило, надаються безкоштовно, а плата 

стягується за додаткові супутні послуги. Так, перед отриманням відповідного 

дозволу споживач проходить навчання, яке і оплачує. Таким чином, можна 

зазначити, що державні та бізнес-послуги тісно переплетені, однак споживачі 

чітко поінформовані, за що вони платять. Для зручності споживачів такі 

послуги надаються через Інтернет. 

На відміну від західного досвіду побудови систем надання послуг 

вітчизняна сукупність адміністративних послуг органами державної влади 

перебуває у процесі формування, до того ж послуги з’являються з метою 

отримання додаткових коштів як для державного бюджету, так і для потреб 

органу, що їх надає. Адміністративні та бізнес-послуги (господарські) в 

Україні теж дуже переплетені, однак плата стягується за кожну послугу 

окремо [175]. Тому досить часто поява нових нормативних документів з 

питань адміністративних послуг органів державної влади ускладнює 
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взаємовідносини між окремими органами влади та покладає ще більше 

фінансове навантаження на споживачів. 

Для формування відповідної системи взаємовідносин в Україні з 

надання адміністративних послуг органами державної влади доцільним є 

виявлення методів та принципів функціонування систем публічної 

адміністрації європейських країн, США, Канади та державних функцій 

Російської Федерації, а також можливість їх застосування в реальних умовах 

функціонування українських органів влади. Однак “фільтром” має бути 

національний вибір, звичаї, традиції, національні особливості перебудови 

відносин між надавачами та отримувачами адміністративних послуг. 

Отже, подальша виважена адаптація іноземного досвіду має спиратись 

на урахування національних особливостей України. 

Державотворення в Україні відбувається разом із становленням 

громадянського суспільства. Залучення комерційних організацій до 

виконання державних функцій, на нашу думку, є недоцільним. Державні 

підприємства та організації мають надавати такі послуги максимально 

відкрито та під жорстким контролем з боку відповідних державних органів. 

У спадок від радянської системи перейшла практика суцільного 

державного регулювання, причому поділеного за відомчим принципом. 

Політичні перетворення проходять разом із переходом країни до ринкових 

відносин. Часті політичні зміни не сприяють поглибленню економічних 

реформ, а навпаки – погіршують економічну ситуацію в країні і призводять 

до зубожіння більшої частини населення. В такій ситуації різке скорочення 

дозвільних процедур може призвести до загострення кризових явищ, у тому 

числі й у соціальній сфері. А це вимагає від органів державної влади 

додаткових заходів щодо стабілізації ситуації [70].  

Відмовлятись від дозвільної діяльності слід поступово, попередньо 

визначивши сфери жорсткого контролю з боку держави (наприклад, охорона 

здоров’я, навколишнє середовище, безпека транспорту тощо). Тому 

об’єднання всіх видів адміністративних послуг органами державної влади 
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(реєстрації, ліцензування, дозвільної діяльності, сертифікації тощо) в єдину 

систему сприятиме раціональному використанню фінансових, людських, 

часових та інших ресурсів для вироблення і надання адміністративних 

послуг. До того ж об’єднання у спільну національну базу даних відомостей 

реєстрів органів державної влади значно спростить процедури надання 

адміністративних послуг, не кажучи про розширення можливостей 

моніторингу й аналізу функціонування цієї системи. 

Таким чином, розглянутий досвід зарубіжних країн щодо 

функціонування процедура надання адміністративних послуг свідчить, що в 

кожній країні існують національні особливості, а отже, і специфіка 

формування і розвитку цієї сфери, що врегульовується національним 

законодавством. Практика діяльності іноземних країн показує, що сьогодні 

більшість держав ставить за мету забезпечити сприятливі умови життя 

громадян посередництвом процедури надання адміністративних послуг 

належної якості. 

Отже, кожна країна має свою систему законодавства та відповідну 

систему надання адміністративних послуг відповідно до національних 

особливостей. Однак спільним для всіх розглянутих країн є прагнення держав 

покращити співпрацю з громадянами. На виконання цього впроваджено 

надання послуг через Інтернет, не відкидаючи і інші способи комунікації – 

поштою та за особистим зверненням осіб до органів влади. Варто пам’ятати, 

що Інтернет є тільки інструментом донесення адміністративних послуг до 

отримувачів. Не маючи цілісної системи вироблення політики щодо 

адміністративних послуг і надання адміністративних послуг, не слід 

сподіватись, що Інтернет покращить якість цих послуг. До того ж у 

вищеназваних країнах аналогів українських адміністративних послуг не так 

багато, а процедури їх отримання детально описані.  

Акцентовано, що адміністративні послуги органів державної влади 

мають розглядатися не тільки як зовнішні процедури надання послуги, а як 

внутрішні процеси прийняття рішень щодо врегулювання типових ситуацій у 
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суспільстві за допомогою ліцензій, дозволів, сертифікатів тощо. Такий 

процес передбачає перебудову свідомості фахівців з публічного 

адміністрування, вдосконалення особистості через постійне навчання та є 

досить тривалим.  

Для потреб практики публічного адміінстрування України необхідним 

є вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації. Така система має забезпечити безперервне навчання персоналу 

новим підходам на основі найкращих освітніх технологій. Це дозволить 

виховати фахівців, здатних нестандартно мислити та постійно 

самовдосконалюватись. Адже сучасний стан суспільства вимагає від 

державного управління не тільки адекватного реагування на виклики, але й 

прогнозування ситуацій та вироблення запобіжних заходів. 

Всі високо розвинуті країни світу прагнуть адаптувати зарубіжний 

досвід до власних національних реалій, але кожна з цих країн прагне 

виробити і певні критерії щодо меж адаптації чужого досвіду. Процедура 

надання адміністративних послуг суб’єктами публічної влади інших країн 

відбувається на принципах ефективності, відкритості, відповідальності та 

підзвітності функціонування органів управління, прозорості процедур та 

всебічної поінформованості споживачів, гнучкості у перебудові органів для 

якісного задоволення потреб споживачів послуг і чіткого законодавчого 

закріплення основ існування системи надання відповідних послуг. 

Крім того, слід зазначити, що цікавим є досвід названих країн щодо 

постійного моніторингу й аналізу такої діяльності. Питання скорочення 

регулювань, що здійснюються за допомогою аналогів українських 

адміністративних послуг, широко обговорюється у наукових колах та серед 

практиків [150]. До того ж функціонування систем аудиту адміністративної 

діяльності дозволяє проводити комплексні дослідження економічності, 

ефективності та результативності надання публічних послуг. 
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3.2. Напрями вдосконалення процедури надання адміністративних 

послуг 

 

 

Попередній розгляд теоретичних засад, нормативного базису й 

особливостей практичної реалізації процедури надання адміністративних 

послуг в Україні дозволив встановити такий перелік основних проблем, 

пов’язаних із наданням зазначених послуг: 

 неврегульованість процедури взаємодії між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади; 

 дублювання функцій органів, що надають адміністративні послуги; 

 надмірна кількість державних органів, організацій, які залучені до 

процесу надання адміністративних послуг; 

 невичерпаний перелік документів, встановлених як обов’язкові для 

отримання певного виду адміністративної послуги ; 

 відсутність чіткої інформації щодо отримання адміністративних послуг 

або оскарження процедури й результатів її надання; 

 невизначений розмір плати; 

 великі затрати часу для споживачів послуг. 

Враховуючи галузевий розбіг і різноаспектність зазначених проблем, 

зрозуміло, що вирішити їх єдиним рухом через прийняття окремого – навіть 

найбільш досконалого – нормативного акта неможливо. Для оптимізації й 

підвищення ефективності реалізації процедури надання адміністративних 

послуг пропонуємо декілька напрямів удосконалення, серед яких виділимо 

такі: 1) правовий; 2) інформаційний; 3) науковий; 4) матеріально-технічний. 

Далі розглянемо ці напрямки детальніше. 

Нині на розгляді й опрацюванні Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування перебуває 

досить вдалий, на наш погляд, законопроект України № 4267-1 від 23.03.2016 

«Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про адміністративні 
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послуги» [160] щодо покращення умов надання адміністративних послуг», 

підготований групою народних депутатів (Є. В. Соболєв, А. А. Романова, 

Є. П. Фірсов, В. В. Пацкан, Л. О. Ємець, П. П. Костенко, М. В. Кобцев, 

Я. В. Маркевич, Д. Є. Добродомов, І. І. Мельничук). 

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про 

адміністративні послуги» [160] щодо доповнення переліку суб’єктів надання 

адміністративних послуг акредитованими суб’єктами, вимоги та порядок 

акредитації яких встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України. Коло 

адміністративних центрів доповнюється можливістю створення їх обласними 

державними адміністраціями на обласному рівні. Закріплюється можливість 

отримання адміністративної послуги незалежно від місця знаходження 

суб’єкта надання адміністративної послуги, а також суб’єкта звернення, 

місця провадження його діяльності та місця знаходження відповідного 

об’єкта, крім випадків, установлених законом (екстериторіальність), 

можливість подання електронних заяв на отримання адміністративних послуг 

напряму через веб-сайти суб’єктів їх надання. Суб’єктам надання 

адміністративних послуг забезпечується безоплатний віддалений доступ 

через відкриті для них та адміністраторів центрів надання адміністративних 

послуг API-адреси до інформаційних систем та електронних баз даних 

(реєстрів), що містять інформацію, необхідну для надання адміністративних 

послуг. Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язуються надавати 

в електронній формі усі адміністративні послуги, крім тих, результат надання 

яких відповідно до закону потребує використання спеціальних бланків та/або 

інших особливих матеріальних форм свого виразу (паспорти, пластикові 

картки, автомобільні номери тощо). Встановлюється, що 40 % 

адміністративного збору спрямовується до відповідного бюджету, а 60 % – 

безпосередньо акредитованому суб’єкту. 

Розглянемо деякі положення цього законопроекту більш детально. Не 

можна не звернути на цікаві та обґрунтовані пропозиції в зазначеному 

законопроекті: зокрема, пропонується доповнення статті 1 новим 
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визначенням поняття «електронна заява», під яким розуміється заява про 

отримання адміністративної послуги, яка формується і подається через веб-

сайт суб’єкта надання адміністративних послуг або через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним 

інформаційні системи державних органів та органів місцевого 

самоврядування. 

Дуже слушною є пропозиція щодо внесення змін до статті 9 Закону 

України «Про адміністративні послуги» [157], а саме: у першому реченні 

абзацу другого частини першої після слів «в електронній формі надаються» 

додати слова «через веб-сайти суб’єктів надання адміністративних послуг 

або»; частину другу викласти в такій редакції: «2. Суб’єкт звернення має 

право на отримання адміністративної послуги незалежно від місця 

знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги, а також суб’єкта 

звернення (включаючи реєстрацію місця проживання фізичної особи), місця 

провадження його діяльності та місця знаходження відповідного об’єкта 

(екстериторіальність), крім випадків, установлених законом»; частину третю 

виключити; в абзаці другому частини четвертої після слів «в електронній 

формі» додати слова «(електронна заява) – через веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративних послуг або»; у частині восьмій після слів «шляхом прямого 

доступу» додати слова «через відкриті API-адреси»; у частині дев’ятій: у 

пункті 4 після слів «у тому числі через» додати слова «відкриті API-адреси 

відповідних інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів) та»; 

пункт 5 викласти в такій редакції: «5) забезпечити надання в електронній 

формі усіх адміністративних послуг, крім тих, результат надання яких 

відповідно до закону потребує використання спеціальних бланків та/або 

інших особливих матеріальних форм свого виразу (паспорти, пластикові 

картки, автомобільні номери тощо)». 

Також вважаємо слушними формулювання пропонованих змін до 

статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» [157] щодо 

суб’єктів надання адміністративних  послуг, а саме: «У разі не утворення 
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обласними чи районними державними адміністраціями центрів надання 

адміністративних послуг у населених пунктах, які є адміністративними 

центрами областей, районів і Автономної Республіки Крим, а також у містах 

Києві та Севастополі, центри надання адміністративних послуг, що утворені 

за рішенням відповідних селищних або міських рад, можуть забезпечувати 

надання адміністративних послуг, у тому числі відповідними обласними, 

районними та міськими державними адміністраціями, на основі узгоджених 

рішень. 

У разі утворення центрів надання адміністративних послуг районними 

та/або обласними державними адміністраціями такі центри можуть 

забезпечувати надання адміністративних послуг обласних, районних 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на основі їх 

узгоджених рішень». 

Аналізуючи текст чинного Закону «Про адміністративні послуги» 

[157], у ст. 5 його знаходимо вимогу, згідно з якою  встановлення підстав для 

одержання адміністративної послуги, коло суб’єктів надання 

адміністративної послуги та їх повноваження, перелік та вимоги до 

обов’язкових для отримання адміністративної послуги документів, платність 

або безоплатність надання адміністративної послуги, терміни їх надання та  

підстави для відмови у наданні адміністративної послуги визначаються 

виключно законами України. Однак коментатори Закону зазначають, що такі 

положення, як перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги; умови платності або безоплатності її надання; 

підстави для відмови у її наданні, на жаль, не знайшли чіткого затвердження 

в жодному законодавчому акту. Зазначені положення, на наш погляд, також 

потребують необхідної нормативної регуляції за допомогою внесення змін до 

Закону України «Про адміністративні послуги». 

Позитивно оцінюючи запропоновані законопроектом нововведення, 

підтримуємо пропозицію про негайне ухвалення законопроекту № 4267-1 від 

23.03.2016 як Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону 
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України «Про адміністративні послуги», що, на нашу думку, зміцнить 

нормативну базу надання адміністративних послуг органами публічної 

адміністрації фізичним або юридичним особам, котре здійснюється в 

електронному вигляді, і сприятиме покращенню процедури надання 

зазначених послуг взагалі. 

Іншим пунктом правового напряму оптимізації процедури надання 

адміністративних послуг вважаємо Адміністративно-процедурний кодекс. Як 

передбачалося його першим законопроектом, офіційно зареєстрованим 

18.07.2008 за № 2789 [8], цей Кодекс регулюватиме всі процедурні аспекти 

сервісно-публічної діяльності органів виконавчої влади: форма заяви (ст. 54), 

її зміст (ст. 55), порядок подання заяв (ст. 56, 57), порядок їх реєстрації (ст. 

58), порядок обчислення строків адміністративного процедури та 

процедурних строків (ст. 49-51), їх поновлення та продовження (ст. 52), 

правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб та їх законних представників 

в адміністративному провадженні (ст. 23, 26) процедурні повноваження 

владних суб’єктів (ст. 27), документування адміністративних проваджень 

(глава 3). 

Однак науковці виявили в цьому проекті Адміністративно-

процедурного кодексу України суттєві недоліки. Серед таких визначено 

уніфікацію процедур усіх адміністративних проваджень, хоча процедурні 

режими для адміністративних проваджень, що ініціюються за заявою особи 

щодо забезпечення реалізації її прав і законних інтересів, а також виконання 

ними визначених законом обов’язків та адміністративних проваджень, що 

ініціюються за заявою особи щодо захисту її прав, не можуть бути 

тотожними. Аналогічним чином процедури адміністративних проваджень, 

що ініціюються за заявою особи, не повинні ототожнюватись із процедурами 

адміністративних проваджень, що ініціюються адміністративним органом. 

Крім того, за зауваженнями науковців, у законопроекті мають бути 

регламентовані не тільки порядок та процедури оскарження неправомірних 

рішень адміністративних органів ( розділі V проекту Кодексу), але й порядок 
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відновлення порушених в результаті дій та бездіяльності органів виконавчої 

влади, їх посадових осіб, прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 

оскарження.  

Враховуючи, що формально виписана законом процедура є правовою 

гарантією захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб – 

як споживачів адміністративних послуг, так і суб’єктів процедурних 

проваджень, – Кодексом повинні передбачатись певні правові наслідки за 

неправомірність рішень, дії та бездіяльність владних суб’єктів під час 

вирішення індивідуальних адміністративних справ. Так, у разі заподіяння 

неправомірними рішеннями, діями та бездіяльністю владних суб’єктів шкоди 

(моральної, фізичної, матеріальної) має наставати відповідальність, види якої 

(дисциплінарна, цивільна, адміністративна та кримінальна) та порядок 

притягнення до відповідальності, а також порядок відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди за порушення прав фізичних та юридичних 

осіб в порядку адміністративного та цивільного судочинства повинні 

визначатись цим Кодексом, щоб дійсно реалізувати прагнення спростити 

публічно-правові відносини, виключити необхідність додаткового звернення 

до суду. У законопроекті ж, відповідно до ч. 3 ст. 112, питання про 

відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, в межах своїх 

повноважень вирішує суб’єкт розгляду скарги. Водночас ст. 126 проголошує 

право особи на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої 

прийняттям незаконного рішення, діями чи бездіяльністю адміністративного 

органу під час здійснення адміністративного процедури, в порядку, 

передбаченому законодавством. 

Зазначимо також, що ці самі недоліки властиві законопроекту 

Адміністративно-процедурного кодексу України № 11472 від 03.12.2012: ч. 2 

ст. 113 за змістом ідентична ч. 3 ст. 112 попереднього проекту і покладає 

повноваження щодо вирішення питання відповідальності винних у 

порушенні прав і інтересів оскаржувачів осіб   на суб’єктів розгляду скарги. 

Стаття 114 проекту Кодексу від 03.12.2012 присвячена питанню 
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відшкодування моральної й матеріальної шкоди, при цьому, наполягаючи на 

обов’язковості відшкодування, у ч. 2 цієї статті законопроект встановлює, що 

розмір моральної (немайнової) шкоди, що підлягає відшкодуванню, має 

визначатися судом [206]. 

Усі ці моменти, на нашу думку, мають бути враховані при підготовці 

чергового – сподіваємося, остаточного – проекту Адміністративно-

процесуального кодексу України. Необхідність його прийняття українські 

правники стверджують вже майже два десятиліття; так, ще у 2001 році 

І. Б. Коліушко називав його важливою гарантією прав громадян у їх 

відносинах з публічними інституціями, що реально сприятиме громадянам у 

реалізації їх прав та свобод [76, с. 33]. Важливість процедурного аспекту 

діяльності владних суб’єктів щодо надання адміністративної послуги 

зазначається багатьма вченими, котрі водночас акцентують увагу на 

значущості правового регулювання цієї процедури і визначення конкретного 

органу її здійснення.  

При цьому, визначаючи межі спеціально-правового регулювання 

процедури надання конкретних адміністративних послуг, вчені констатують, 

що загальні правила, такі як вимоги до заявників, граничні строки 

проваджень, порядок встановлення плати за послуги, відповідальність 

суб’єктів, мають визначатися виключно законами. Підзаконні акти Кабінету 

Міністрів України та інших органів виконавчої влади в жодному разі не 

повинні покладати додаткові до визначених законом зобов’язання на 

заявників, тому що на урядовому та відомчому рівні процедура надання 

управлінських послуг підлягає регулюванню лише в межах регламентації дій 

структурних підрозділів та посадових осіб. Як вважають Т. Коломоєць та 

Ш. Гаджиєва, саме об’єднання всіх адміністративно-процедурних норм у 

єдиному кодифікованому акті сприятиме прозорості, визначеності 

відповідного регулювання, спрощенню правозастосування, дієвості 

контролю за діяльністю суб’єктів публічного адміністрування в 

адміністративно-процедурній  сфері [79, с. 143]. 
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Отже, одним з основних важелів правової регламентації процедур, 

зокрема й адміністративних проваджень за скаргою, з надання 

адміністративних послуг ми вбачаємо розробку та затвердження 

уніфікованих стандартів, тобто узагальненого законодавчого нормативного 

акта – Адміністративно-процедурного кодексу.  

Узагальнення існуючих сьогодні наукових пропозицій українських та 

російських науковців і практиків щодо врегулювання діяльності владних 

суб’єктів з надання адміністративних послуг, результати наших досліджень 

щодо реального стану їх законодавчого врегулювання свідчать про негайну 

необхідність внесення змін до Закону «Про адміністративні послуги». 

Таким чином, у межах першого напряму – вдосконалення правової 

регламентації процедур надання адміністративних послуг – ми підкреслюємо 

необхідність законодавчого визначення основних засад сервісно-публічної 

діяльності органів виконавчої влади загалом, прийняття найближчим часом 

Верховною Радою Адміністративно-процедурного кодексу України та 

внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги» зокрема.  

Питання удосконалення системи інформаційного забезпечення 

процедури надання адміністративних послуг заслуговує на окрему увагу. 

Висвітлюючи це питання, насамперед необхідно зазначити, що 

вітчизняна практика надання адміністративних послуг зробила великий крок 

уперед. Наприклад, ще у 2009 р. опитування споживачів адміністративних 

послуг переконливо демонструвало незадоволеність громадян та підприємців 

України відсутністю з боку адміністративних органів і їх осіб чітких 

пояснень щодо того, які саме документи потрібні для вирішення справи, 

через що вони були змушені відвідувати орган влади по декілька разів. За 

даними «Аналітичного звіту щодо корупційних ризиків», на це найчастіше 

нарікали підприємці з числа тих, які зверталися за послугами і залишилися 

незадоволеними (57,6%), а також 48,7% населення, які зверталися за 

послугами і залишилися незадоволеними [10]. Сьогодні споживач, що має 

доступ до мережі Інтернет, може відвідати, наприклад, сторінку Порталу 
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державних послуг [156], на якій міститься інформація щодо потрібних для 

отримання конкретної послуги документів і логічної послідовності 

необхідних дій. Однак вважати сьогоденну ситуацію оптимальною, на жаль, 

ще зарано. 

Безумовно, загальнодоступність та відкритість інформації про 

адміністративну послугу позбавляє багатьох потенційних споживачів 

адміністративних послуг потреби звертатися за особистою консультацією до 

посадової особи органу публічної адміністрації. Крім отримання інформації 

електронним шляхом, Інтернет гіпотетично дозволяє в такий самий спосіб 

безпосередньо звертатися за адміністративними послугами (а в перспективі – 

і отримати багато які з них). Проте якщо проблема відсутності або поганої 

доступності інформації про надання адміністративної послуги за допомогою 

всесвітньої мережі майже знята (чому «майже», пояснимо нижче), то 

електронне отримання зазначеної послуги все ще залишається для 

українських фізичних і юридичних осіб нереалізованою мрією. Так, на 

сторінках Порталу можемо найти багато пропонованих послуг, але спроба 

замовити яку-небудь з них завершується ввічливим зверненням «На жаль, ця 

послуга є недоступною для Вашого регіону».  

Щодо безпосереднього надання інформації про порядок отримання 

послуги й необхідні для цього документи, то й тут не все можна вважати 

функціонально оптимальним. По-перше, як зазначає М. Б. Острах, на 

практиці обсяг інформації, яку можна отримати в приміщенні 

адміністративного органу і на офіційній веб-сторінці, суттєво відрізняється 

від належного і залежить в першу чергу від організаційних чинників та 

ініціативності керівництва органу [132, c. 162]. По-друге, Інтернет-

споживачами є не всі громадяни України. Сьогодні серед показників 

соціального становища населення фахівці виділяють так зване «цифрове 

розшарування» – поділ на тих, хто має доступ до Інтернету, та тих, у кого 

такий доступ відсутній; згідно з даними Київського міжнародного інституту 

соціології, у 2016 році доля споживачів Інтернету серед мешканців нашої 



175 

 

країни досягла 62 % [207]. Це, звичайно, немало, але слід мати на увазі, що 

38 % населення теоретично не можуть отримати необхідну інформацію щодо 

адміністративних послуг за допомогою Порталу або веб-сторінок 

регіональних ЦНАПів. 

Інформаційне охоплення цієї частини населення має відбуватися 

передусім за допомогою розміщення відомостей у приміщеннях 

адміністративного органу, призначених для особистого прийому, на 

інформаційних стендах, де для загального огляду має вивішуватися 

інформація щодо процедури надання адміністративної послуги, структурного 

підрозділу, до якого необхідно звернутися, переліку необхідних документів, 

прийомних днів та годин прийому, строків розгляду звернення, розміру та 

порядку сплати збору (плати), інформації про законодавство, яке регулює 

порядок надання тієї чи іншої адміністративної послуги, а також контактний 

номер телефону, за яким споживач адміністративної послуги може уточнити 

необхідну для нього інформацію, зразки заповнених документів тощо. 

Доцільно встановлювати у приміщенні органів публічної адміністрації, які 

надають адміністративні послуги, спеціальні термінали, за допомогою яких 

відвідувачі адміністративних органів зможуть отримати ту ж інформацію, яка 

буде міститися на веб-сторінці даного органу. Безумовно, інформація 

повинна надаватися безоплатно та бути загальнодоступною. Крім того, 

відомості про процедуру надання адміністративної послуги можуть також 

поширюватися через видання буклетів (брошур) та їх безоплатне 

розповсюдження у приміщенні адміністративного органу або відправлення за 

допомогою поштового зв’язку (за запитом особи). Таким чином, жодна особа 

не буде обмежена у своєму праві отримати повну та достовірну інформацію, 

у тому числі з використанням новітніх технологій 

Крім того, для модернізації інформаційної роботи навколо надання 

адміністративних органів створювались консультаційні кабінети, довідкові 

служби, в тому числі служби телефонної довідки. Проте практика свідчить, 

що ефективність цих нововведень не є дуже високою: за словами 
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М. Б. Остраха, навіть телефонні довідки в публічній адміністрації є рідкістю, 

а консультаційні кабінети функціонують лише в окремих органах, які мають 

справу з питаннями підприємництва [132, c. 162]. Зробила свій внесок і 

традиційна для органів влади ситуація стабільного телефонного сигналу 

«зайнято» або відсутності відповіді, що додатково доводить невелику 

користь телефонного зв’язку у справі інформування населення, зацікавленого 

в отриманні адміністративних послуг.  

Усе вищезазначене свідчить, що найбільш перспективним способом 

надання інформації щодо процедури отримання адміністративної послуги є 

інформаційно-довідкове сповіщення та провадження консультацій в он-лайн 

режимі. Для цього необхідно забезпечити посадових осіб органів публічної 

адміністрації належними інформаційно-комунікаційними технологіями. З 

метою забезпечення споживачів адміністративних послуг відомостями про 

процедуру отримання адміністративної послуги необхідно створювати та 

забезпечувати, оновлювати й підтримувати функціонування веб-сторінок, 

інших електронних ресурсів адміністративних органів.  

Стосовно можливості сьогодні в Україні отримати адміністративні  

послуги в електронному вигляді можемо зазначити таке. Згідно зі ст. 9 

Закону «Про адміністративні послуги» споживач такої послуги може 

ініціювати її надання, подавши заяву в усній, письмовій або електронній 

формі. Однак практика демонструє, що в більшості випадків споживачі 

вимушені особисто звертатися за адміністративною послугою, тоді як, за 

висновками науковців, «одним з найбільших корупційних ризиків у сфері 

надання адміністративних послуг є можливість (а часто – вимушеність) 

особистого спілкування (контакту) приватної особи – споживача 

адміністративної послуги з посадовою особою адміністративного органу, яка 

надає адміністративну послугу (вирішує справу по суті або готує проект 

рішення)» [132, c. 158]. 

Існування корупційних налагоджених механізмів у вітчизняній системі 

адміністративного управління, що склалася традиційно, робить проблему 
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налагодження  електронного надання адміністративних послуг такою, що 

виходить за межі суто технічно-інформаційних. Оптимізація публічного 

управління шляхом переходу до електронного уряду пов’язана з 

необхідністю адаптації старих умов і звичних патернів відносин між 

суб’єктами влади і суб’єктами звернень до нових умов, інакше кажучи, із 

соціально-інституціональною адаптацією. Такий перехід являє собою 

тривалий процес, ускладнений конфліктами і навіть боротьбою, яка виявляє 

себе як у правовому, так і в політичному полі.  

Таким чином, використання сучасних інформаційних технологій 

виступає як дієвий спосіб уникнути корупційних ризиків. Але при цьому не 

слід обходити увагою ще один рівень інформаційного напряму забезпечення 

процедури надання адміністративних послуг. Налагодженням механізму 

надання електронних послуг справа не завершується; супроводжувати його 

функціонування мають багатоаспектні механізми безпеки інформаційного 

простору, щоб убезпечити споживачів послуг від можливого втручання 

інших осіб, які за посередництвом кібератак можуть отримати доступ до 

особистих даних. Тому удосконалення цього аспекту надання 

адміністративних послуг має відбуватися на умовах міждисциплінарного 

пошуку та постійної співпраці адміністративістів і фахівців з ІТ-технологій. 

Наукове забезпечення процедури надання адміністративних послуг 

органами публічної адміністрації – ще одна проблема, яку не можна 

залишати осторонь нашого аналізу.  

Наукове забезпечення процедури надання адміністративних послуг не 

може бути предметом лише юридично-наукового дискурсу; для всебічного 

вивчення цієї тематики й удосконалення практичної реалізації теоретичних 

здобутків необхідна участь  фахівців з інших наук: соціологів, економістів, 

програмістів, експертів зі зв’язків із громадськістю. На наш погляд, це можна 

реалізувати шляхом проведення міждисциплінарних електронних конференцій і 

семінарів; винесення результатів, здобутих у ході обговорення цих питань 

експертами різних галузей знання, на оцінку громадськості; стимулювання за 
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допомогою соціальних мереж громадських дискусій навколо експертних 

висновків.   

Ще одним важливим напрямом удосконалення процедури надання 

адміністративних послуг є покращення матеріально-технічного забезпечення 

надання цих послуг. 

Ще декілька років тому додатковий корупційний ризик складала 

відсутність комфорту для споживачів послуг у адміністративних 

приміщеннях, де відбувався безпосередній прийом. Звичною картиною в 

таких приміщеннях була недостатня кількість сидячих місць, відсутність 

зручних місць для заповнення документів, відсутність питної води й навіть 

туалету для споживачів. Це в сумі з надмірними чергами, викликаними 

недоліками організації процедури надання послуги, призводило до обрання 

споживачами корупційних варіантів поведінки: давання хабара за отримання 

послуги поза чергою або звернення до посередницьких організацій, які за 

винагороду організовували отримання послуги. Усе це, за оцінками 

соціологів, викликало крайню незадоволеність населення якістю надання 

адміністративних послуг.  

Однак за останні роки ситуація значною мірою змінилася, що 

підтверджується результатами соціологічних опитувань, і пов’язано це 

передусім з функціонуванням ЦНАП. Так, за даними Центру політико-

правових реформ, у 2014 році 91 % опитаних споживачів адміністративних 

послуг у ЦНАП оцінили стан приміщень і облаштування місць для 

очікування як комфортні, тоді як незадоволених виявилося 7 %. На жаль, 

стосовно умов отримання адміністративних послуг у державних органах 

українці дотримуються іншої думки: 40 % респондентів залишились 

незадоволеними, тоді як позитивно оцінили цей аспект лише 5 % [50]. На 

думку заступника голови правління Центру політико-правових реформ 

В. Тимощука, ці оцінки (поруч із оцінками інших складових надання 

адміністративних послуг – доступність інформації, зручність режиму роботи, 

ввічливість та компетентність працівників) свідчать о правильності обраного 
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напрямку децентралізації повноважень стосовно надання адміністративних 

послуг. 

Підбиваючи підсумки підрозділу, ще раз підкреслимо, що справа 

налагодження ефективно функціонуючої системи надання адміністративних  

послуг – складна і тривала діяльність, що включає багато різних напрямів і 

аспектів і потребує вирішення різноманітних завдань: правотворчих, 

інформаційно-технічних, матеріально-технічних, фінансово-організаційних, 

комунікаційних і кадрових. Але головний фактор, який є наріжним каменем і 

запорукою якісної роботи зазначеної системи, – це чітко визначена й 

законодавчо закріплена процедура надання адміністративних послуг, 

юридично-технічне унормування і прозора практична реалізація якої 

сприятимуть усталенню в Україні нової конфігурації відносин між 

громадськістю і владою – публічно-сервісних відносин.  

 

 

Висновки до третього розділу  

 

 

В межах третього розділу дисертаційного дослідження нами виконано 

такі завдання: 

1. Встановлено, що теорія надання адміністративних послуг у 

демократично-розвинутих країнах має тривалішу історію за вітчизняну, 

відповідно, формуючи напрями розвитку вчення про публічні послуги, варто 

врахувати основні європейські тенденції його розвитку з метою модернізації 

української доктрини процедури надання адміністративних послуг та 

інтеграції вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.  

Акцентовано увагу, що всі високо розвинуті країни світу прагнуть 

адаптувати зарубіжний досвід до власних національних реалій, але кожна з 

цих країн прагне виробити і певні критерії щодо меж адаптації чужого 

досвіду. Надання адміністративних послуг органами публічної влади інших 



180 

 

країн відбувається на принципах ефективності, відкритості, відповідальності 

та підзвітності функціонування органів управління, прозорості процедур та 

всебічної поінформованості споживачів, гнучкості у перебудові органів для 

якісного задоволення потреб споживачів послуг і чіткого законодавчого 

закріплення основ існування системи надання відповідних послуг. 

Зроблено висновок, про можливість імплементації у вітчизняне 

законодавство позитивного зарубіжного досвіду процедури надання 

адміністративних послуг в наступних напрямках: удосконалення правового 

регулювання адміністративної процедури надання адміністративних послуг; 

захисту прав громадян у відносинах з органами публічної адміністрації; 

використанню досягнень теорії публічного менеджменту в повсякденній 

практиці органів публічної адміністрації; дослідженню підвищення рівня 

якості послуг; модернізації форм надання зазначених послуг, зокрема 

вдосконаленню електронної форми; вивченню проблем децентралізації 

надання адміністративних послуг тощо. 

2. Обґрунтовано шляхи удосконалення процедури надання 

адміністративних послуг за такими напрямами: нормативно-правовий, 

організаційно-кадровий, інформаційно-технологічний тощо. 

Обґрунтовано прийняття Адміністративно-процедурного кодексу та на 

рівні Кабінету Міністрів України – ухвалення нормативно-правового акта, в 

якому міститимуться: загальні положення (правова основа, суб’єкт 

здійснення тощо); вимоги до порядку надання адміністративної послуги 

(порядок інформування про правила надання адміністративної послуги, 

індивідуальне усне інформування заявника з питань надання 

адміністративної послуги за телефоном, індивідуальне письмове 

інформування заявника з питань надання адміністративної послуги, особисте 

звернення заявників до органу, який надає адміністративну послугу, терміни 

надання адміністративної послуги, перелік підстав для відмові в наданні 

адміністративної послуги, перелік документів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги, плата за надання адміністративної послуги; 
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адміністративні процедури (опис послідовності дій при наданні 

адміністративної послуги; реєстрація звернення у відповідному 

структурному підрозділі; перевірка правильності оформлення документів; 

порядок і форми контролю за наданням адміністративної послуги; порядок 

оскарження дій (бездіяльності) посадової особи при наданні адміністративної 

послуги) тощо. 

Розроблено пропозиції до нормативно-правових актів, які регулюють 

процедури надання адміністративних послуг. Зокрема, пропонується внести 

зміни до Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 

№ 5203-VI доповненням ст. 1 «Визначення термінів» такого змісту: 

«процедура надання адміністративних послуг органами виконавчої влади – 

це врегульований адміністративно-правовими нормами порядок діяльності 

органів виконавчої влади із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про 

видачу адміністративного акта (дозволу, ліцензії, реєстрації, сертифіката 

тощо), спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на 

виконання особою визначених законом обов'язків». 

Окремі теоретико-методологічні й практичні проблеми розділу 

висвітлено в авторських наукових працях [36; 35; 38]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності процедури 

надання адміністративних послуг, окресленні проблем її нормативного 

визначення й практичної реалізації, формулюванні пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України у цій сфері та практики його 

застосування. За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Сформульовано поняття «процедура надання адміністративних 

послуг»: це урегульований адміністративно-правовими нормами 

адміністративний регламент, який визначає порядок діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про 

видачу адміністративного акта (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, акт, 

посвідчення тощо), спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів 

та/або на виконання особою визначених законом обов’язків. 

Виокремлено такі основні інституціональні ознаки процедури надання 

адміністративних послуг: регламентація нормами адміністративного права, 

процедурний характер функціонування суб’єктів публічної адміністрації, 

ініціативність суб’єкта звернення, стадійність (реалізовується у вигляді 

послідовної зміни стадій), результатом процедури виступає індивідуальний 

правовий акт (дозвіл, ліцензія, реєстрація, сертифікат тощо). 

2. Виділено принципи, на яких має базуватись діяльність органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг, та запропоновано 

їх систематизувати за визначеними критеріями. Результатом цієї 

систематизації стала теоретична модель системи принципів процедури 

надання адміністративних послуг, яка включає: 1) загальні принципи 

(законність, рівність, справедливість, гласність, свобода вибору, системність, 

гуманізм, демократизм та науковість); 2) спеціальні: а) структурно-цільові 
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принципи ‒ цілеспрямованості, економічної доцільності; б) структурно-

функціональні принципи ‒ безперервності, результативності, професійності, 

відповідальності; в) структурно-організаційні принципи ‒ єдності, 

підпорядкованості, територіально-галузевий та зонально-предметний 

принципи; г) структурно-процедурні принципи ‒ своєчасності, зручності, 

доступності, мовчазної згоди. 

3. Розкрито правовий базис процедури надання адміністративних 

послуг, у результаті чого встановлено, що в Законі Україні «Про 

адміністративні послуги» характеристика механізму процедури надання 

адміністративних послуг містить тільки формальні аспекти та має відсильний 

(бланкетний) характер, що, у свою чергу, призводить до власного і часом 

суперечливого тлумачення норм суб’єктами публічної адміністрації. 

4. Запропоновано розглядати процедуру надання адміністративних 

послуг у вигляді п’яти стадій (які, у свою чергу, не є внутрішньо цілісними, а 

поділяються на окремі етапи, дії тощо), а саме: 1) реєстрація (оформлення) 

звернення суб’єкта звернення; 2) опрацювання звернення; 3) оформлення 

(погодження) результату надання адміністративної послуги; 4) оскарження 

рішення (факультативна стадія); 5) видача результату надання 

адміністративної послуги. Детально охарактеризовано запропоновані стадії 

процедури надання адміністративних послуг. 

5. Розкрито роль та призначення системи суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері надання адміністративних послуг, що полягає у: 

виробленні державної політики щодо покращення процедури надання 

адміністративних послуг; забезпеченні дієвого механізму взаємодії між 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; покращенні якості 

надання адміністративних послуг відповідними суб’єктами публічної 

адміністрації; зменшенні корупційних ризиків серед осіб, які здійснюють 

надання послуг тощо.  

6. Визначено сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації як стадії процедури надання 
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адміністративних послуг, у результаті чого встановлено, що адміністративне 

й судове оскарження мають розглядатися як окремі етапи факультативної 

стадії оскарження, причому адміністративне оскарження має обов’язково 

передувати судовому, яке повинно знайти своє закріплення в нормативно-

правових актах. 

7. Розкрито особливості контролю як засобу забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг. Виявлені проблемні аспекти 

здійснення контролю щодо процедури надання адміністративних послуг, 

серед яких можна назвати: невизначеність кола суб’єктів, що здійснюють 

контроль; відсутність розподілу функцій між суб’єктами публічної 

адміністрації; нерозробленість механізму взаємодії зазначених суб’єктів 

тощо. Сформульовано конкретні напрями розв’язання зазначених проблем, 

якими дисертант вважає розроблення та прийняття Закону України «Про 

громадський контроль»; внесення змін до Закону України «Про 

адміністративні послуги» щодо відображення механізму здійснення 

громадського контролю у сфері надання адміністративних послуг та ін. 

8. Охарактеризовано сутність процедури надання адміністративних 

послуг у зарубіжних країнах, у результаті чого запропоновано основні 

напрями вдосконалення правозастосовчої діяльності вітчизняних суб’єктів 

публічної адміністрації, а саме: вироблення нових методів, форм системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

адміністративних послуг; постійний моніторинг і аналіз діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації; впровадження надання адміністративних послуг через 

мережу Інтернет, не відкидаючи й інші способи комунікації – поштою та за 

особистим зверненням осіб до органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування тощо. 

9. Обґрунтовано шляхи вдосконалення процедури надання 

адміністративних послуг за такими напрямами: нормативно-правовий, 

організаційно-кадровий, інформаційно-технологічний. 

Для вдосконалення правової основи процедури надання 
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адміністративних послуг в Україні: сформульовано додаткові аргументи на 

користь доцільності прийняття Адміністративно-процедурного кодексу; 

запропоновано доповнити ст. 1 Закону України «Про адміністративні 

послуги» від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI «Визначення термінів» 

категоріями «процедура надання адміністративних послуг», «принципи 

процедури надання адміністративних послуг», «оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо процедури надання 

адміністративних послуг», «контроль як засіб забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг» тощо. 
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