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АНОТАЦІЯ 

 

Петров С.Є. Адміністративно-правовий статус Головного сервісного 

центру МВС України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Сучасна доктрина правового регулювання відносин у сфері взаємодії 

держави та людини, сфері публічного адміністрування, зокрема надання 

публічних послуг, ґрунтується на забезпеченні прав і свобод людини, що 

зумовлене переосмисленням ролі держави і її спрямування служіння інтересам 

особи приватного права. 

Стабільність діяльності органів державної виконавчої влади, виконання 

поставлених перед державними органами завдань, забезпечення ефективності у 

реалізації функцій держави, здійснюваних через такі органи, забезпечення прав 

людини в діяльності державних органів та забезпечення сталого розвитку 

держави неможливості без розподілу компетенції між окремими органами 

державної влади та визначеності покладених на такі органи повноважень у 

здійсненні поставлених перед ними завдань. На сьогоднішній день існує кілька 

проблем у цій сфері: 1) усвідомлення завдань, які ставляться перед органом 

виконавчої влади; 2) їх формалізація в правових актах, доступна для 

правильного розуміння змісту такої компетенції та її вірного тлумачення. 

Нечіткість формулювання компетенції та повноважень породжує колізії 

правозастосування, які вирішуються розподілом компетенції між органами 

державної влади вищестоячими органом. Така ситуація свого часу була під час 

визначення підвідомчості справ судам загальної чи адміністративної 

юрисдикції. Занадто абстрагований опис критеріїв, а не чіткість питань, які 

вирішуються чи є сферою діяльності органу державної виконавчої влади може 

призводити або до не охоплення певної сфери суспільних відносин увагою 

державного органу, або навпаки, ставити під сумнів охоплення певної сфери 
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питанням перевищення повноважень. Аналіз змісту Положення про Головний 

сервісний центр МВС дає підстави для визначення необхідності визначення 

його адміністративно-правового статусу, зокрема, місця в системі суб’єктів 

адміністративного права, місця в системі органів державної виконавчої влади, 

компетенції та її конкретизації, завдань, функцій, повноважень, прав та 

обов’язків та відповідальності. 

Визначено, що пізнання та правова характеристика адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС має ґрунтуватися на 

методології пізнання явищ правової дійсності. Обгрунтовано, що найбільш 

конструктивною в пізнавальному плані є інтегративна трьохрівнева система, 

яка поєднує діалектично взаємопов’язані між собою елементи: 1) принципи 

наукового пізнання; 2) методологічні підходи; 3) методи наукового 

дослідження. Застосування принципу об’єктивності сприяє неупередженості в 

процесі дослідження як особливостей адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України, так і адміністративних послуг, що 

надаються ним та його структурними (територіальними) підрозділами, 

особливо в контексті переорієнтації діяльності органів публічної влади з 

виконання виключно адміністративно-розпорядчих функцій на діяльність, 

спрямовану на забезпечення прав, свобод та законних інтересів приватних осіб. 

Настільки ж важливим є і принцип всебічності, який дозволяє надати повну 

правову характеристику адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України та його елементів. У поєднанні з методом 

діалектики дозволяє системно підійти до визначення всіх чинників, які є 

взаємообумовленими та взаємопов’язаними з адміністративно-правовим 

статусом зазначеного органу, зокрема, надання сервісних послуг структурним 

органом суб’єкта публічних адміністративних відносин (МВС України), на 

який покладено здійснення, в першу чергу, правоохоронної діяльності України. 

Якщо принципи наукового пізнання є концептуальними ідеями, на яких 

ґрунтується наукове дослідження та які обумовлюють загальну ідеологію, 

концепцію наукового пізнання, то методологічні підходи є фіксацією певної 
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спрямованості, орієнтації наукового пізнання. Такими визначено:  

основоположні ідеї людиноцентризму, організації та здійснення 

адміністративного управління на основі принципів верховенства права та 

закону, пріоритетності прав людини, спрямованості діяльності органів 

публічного адміністрування на забезпечення прав людини, відповідність 

сучасним принципам «розумного управління», цифрової трансформації як 

одного із засобів досягнення мети сучасної доктрини публічного 

адміністрування, визначення адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України як органу, принципи діяльності якого повинні 

поєднувати компоненти сучасного підходу до надання адміністративних послуг 

в їх широкому розумінні та надання сервісних послуг як засобу здійснення 

правоохоронної діяльності на основі виваженого балансу та компромісу 

інтересів окремої особи приватного права та публічних інтересів як інтересів 

спільноти осіб приватного права. 

Визначено, що серед методологічних підходів основну роль виконує 

функціональний підхід, який полягає в розгляді державно-правових явищ у 

контексті виокремлення їх місця та функцій. Оскільки правоохоронні органи є 

державними інституціями (органами державної влади), на які покладено 

виконання конкретних завдань та функцій у сфері правоохоронної діяльності, їх 

специфіка та завдання зумовлені їх місцем та роллю в механізмі держави. 

Застосування функціонального підходу дозволяє встановити місце функцій з 

надання адміністративних послуг Головним сервісним центром МВС України 

серед інших функцій правоохоронних органів у взаємозв’язку та 

співвідношенні з ними. З’ясовано, що цей орган поєднує функції надання 

адміністративних послуг з іншими видами функцій, які покладено на органи 

внутрішніх справ України, в т.ч. контрольно-наглядових, особливо в процесі 

здійснення дозвільної та реєстраційної діяльності. 

Обгрунтовано, що методологічний підхід пізнання особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС має 

ґрунтуватися на принципах, якими визначено міру свободи особи та держави: 
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1) визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до принципу, 

згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом; 

2) визнання обмеженості свободи держави, її органів і посадових осіб 

відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що прямо 

передбачається законом. 

Визначено ключову роль діалектичного методу пізнання для дослідження 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України 

через призму його завдань, функцій та повноважень у сфері надання 

адміністративних послуг, які відповідно до компетенції цього органу визначено 

сервісними послугами, у взаємозалежності та взаємозв’язку зі здійсненням 

правоохоронної діяльності, яка наразі визначається сервісними послугами в їх 

широкому розумінні, з іншими соціально-правовими явищами та юридично-

галузевими утвореннями в умовах постійного розвитку, реформування та 

трансформації, в тому числі в контексті актуальних питань забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів людини, «служіння» органів публічної влади 

людині, включно МВС України та його структурних підрозділів, зокрема, 

Головного сервісного центру МВС України, забезпечення прозорості 

діяльності, розвитку цифрової комунікації та запобігання проявам корупційних 

дій. З’ясовано, що функціональний метод варто застосовувати для визначення 

правової природи та визначення особливостей адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС як особливого суб’єкта 

адміністративного права. 

Визначено, що створення Головного сервісного центру МВС як 

міжрегіонального територіального органу з надання сервісних послуг 

зумовлене необхідністю впровадження ідей адміністративно-правової реформи 

відповідно до Концепції адміністративної реформи, запровадженої Указом 

Президента України від 22.07.1998 р. «Про заходи щодо впровадження Концеп-

ції адміністративної реформи в Україні» [501] та Концепції розвитку системи 

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, затвердженої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р 
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[349], зокрема, щодо поєднання державно-управлінських (публічного 

адміністрування) з публічно-сервісними функціями органів державної 

виконавчої влади. 

Обгрунтовано, що визначення особливостей адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС зумовлене дихотомією предмету 

сучасного адміністративного  права, яке поєднує управлінські (владно-

розпорядчі) та публічно-сервісні відносини. 

Аргументовано, що сервісні послуги МВС, які є метою створення та 

функціонування Головного сервісного центру МВС є «адміністративними 

послугами» як виду «публічних послуг», які надаються уповноваженим 

органом державної виконавчої влади чи його структурним підрозділом, 

включаючи органи внутрішніх справ. Визначено, що сервісна послуга МВС 

(адміністративна послуга, що надається суб’єктом підпорядкування МВС) є 

об’єктом правовідносин між суб’єктом звернення (особою приватного права) та 

суб’єктом надання сервісної послуги (Головний сервісний центр МВС в особі 

його територіальних відділень). Будучи за своєю сутністю «благом», 

«адміністративна послуга» має загальні ознаки «послуг» за критеріями 

споживання та нематеріальністю результату такої діяльності. Водночас, 

видання індивідуального адміністративного акту (дозволу, посвідчення, 

свідоцтва) є результатом діяльності органу державної влади (суб’єкта надання 

адміністративної послуги) у вигляді документу, що підтверджує наслідки 

правовстановлення або преюдційності результату такого адміністративного 

акту (як результату дозвільної, реєстраційної, чи інформаційно-преюдиційної 

діяльності Головного сервісного центру МВС).  

Обгрунтовано, що забезпечення публічного інтересу та публічного блага 

діяльністю органів публічної влади в здійсненні повноважень з надання 

адміністративних послуг (Головного сервісного центру МВС з надання 

сервісних послуг МВС), які є індивідуалізованим вирішенням певних питань, 

що мають юридичне значення для суб’єкта звернення, не протирічать такому 

підходу, адже відбувається забезпечення «загального» через «одиничне» чи 
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«окреме»: забезпечення приватних інтересів сприяє забезпеченості прав 

«приватних осіб», що вцілому і забезпечує загальний інтерес суспільства в 

упорядкуванні суспільних відносин, забезпеченні їх стабільності, законності та 

правопорядку. 

Встановлено взаємозалежність та взаємообумовленість адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС від завдань щодо надання 

сервісних послуг МВС, а останніх, - довершеністю нормативного закріплення 

компетенції, завдань, функцій, повноважень та відповідальності цього органу.  

Визначено, що діяльність правоохоронних органів з надання 

адміністративних послуг обумовлюється призначенням, функціями та 

характером діяльності відповідного органу у сфері правоохоронної діяльності. 

Саме ця обставина зумовлює особливі риси адміністративних послуг, 

надаваних правоохоронними органами, зокрема, структурними підрозділами 

МВС України, рис, зумовлених особливим суб’єктом їх надання та правового 

режиму виконання поставлених перед ними завдань. 

Характерними рисами сервісних послуг МВС визначено: 1) підзаконних 

характер правового регулювання їх надання; 2) надання в межах реалізації 

діяльності, спрямованої на забезпечення публічно-сервісної мети; 3) надання за 

зверненням (ініціативою) особи приватного права; 4) наявність закріпленої 

нормативно-правовими актами адміністративної процедури, яка має бути 

дотримана при наданні сервісної послуги; 5) наявність результату діяльності – 

видання індивідуального адміністративного акту, яким встановлюються чи 

засвідчується наявність правомочностей осіб приватного права, що слугує 

забезпеченню їх прав, свобод та законних інтересів. 

Визначено, що відсутність Закону України, який би визначав специфіку 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України, 

види та порядок надання ним адміністративних чи сервісних послуг зумовлює 

складнощі правозастосування, колізії в застосуванні окремих правових актів, а 

відсутність Закону України «Про адміністративні процедури» та наявність в 

ньому окремого розділу, присвяченому особливостям процедури надання 
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адміністративних послуг Головним сервісним центром МВС України та його 

територіальними підрозділами не слугує стабільності відносин в сфері 

забезпечення прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб при 

здійсненні діяльності суб’єктами надання адміністративних послуг з їх надання.  

Запропоновано цю ваду усунути шляхом розробки та прийняття Закону 

України «Про сервісну службу МВС та надання сервісних послуг». 

Обгрунтовано, що структуру адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України визначають його елементи: 

1) компетенція; 2) завдання та функції (повноваження); 3) організаційна 

побудова та місце в системі суб’єктів адміністративного права; 4) права та 

обов’язки; 5)  структурні зв’язки з іншими суб’єктами, залученими до реалізації 

покладених на цей орган функцій; 6) відповідальність.  

Доведено, що основою визначення компетенції, завдань, функцій та 

повноважень Головного сервісного центру МВС має бути мета такого органу: 

забезпечення безпеки, законності та правопорядку, прав, свобод та законних 

інтересів осіб приватного права, забезпечення публічного та приватного 

інтересів в їх діалектичному взаємозв’язку в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів та безпеки перевезень 

небезпечних вантажів. В основі такої лежить «джерело підвищеної небезпеки», 

яке поєднує в собі: особливі властивості об’єкта, здатні завдавати шкоди, 

особливо при порушенні правил їх експлуатації; діяльність щодо таких 

об’єктів, що і створює таку підвищену небезпеку. Обгрунтовано, що 

забезпечення безпеки (публічного інтересу в безпеці) можливе шляхом 

управління ризиками, етапами якого є: виявлення, ідентифікація, аналіз, оцінка, 

вплив на ризик, контроль у процесі управління ризиками.   

Обгрунтовано, що завданням як управлінської, так і публічно-сервісної 

діяльності Головного сервісного центру МВС є, в першу чергу, управління 

ризиками та контроль небезпек  навіть при наданні сервісної послуги МВС, а 

тому забезпечення безпеки експлуатації транспортних засобів не може 

вважатися обмеженням прав приватних осіб чи вторгненням в їх приватну 
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сферу, а є способом забезпечення «прав всіх» через «контроль здійснення прав 

кожним» щодо безпеки експлуатації транспортних засобів. 

Визначено, що основними вадами правового регулювання 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС є: 

відсутність визначення його у якості юридичної особи публічного права без 

визначення статусу як органу державної влади; відсутність вирішення питань 

підзвітності та підпорядкування ГСЦ МВС Міністерству внутрішніх справ; 

складність та невизначеність системи органів сервісних послуг; відсутність 

визначення сервісних послуг та їх здійснення ГСЦ МВС; відсутність 

визначення особливостей його відповідальності. 

Запропоновано систему органів сервісних послуг МВС: 1) центральний 

орган надання сервісних послуг МВС чи Головної сервісної служби МВС (а 

таким, відповідно, має визнаватися Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальні органи надання сервісних послуг МВС (такими мають 

визнаватися територіальні сервісні центри МВС), які повинні бути філіями. 

Надано авторську класифікацію повноважень Головного сервісного 

центру МВС   1) організаційні; 2) методичні; 3) контрольні; 4) моніторингові; 

5) сервісні; 6) нормативного забезпечення; 7) просвітницькі; 8) матеріально-

технічного забезпечення та бухгалтерського обліку; 9) правоохоронні; 

10) євроінтеграційні; 11) дозвільні; 12) реєстраційні; 13) преюдиційні. 

Визначено, що лише дозвільні, реєстраційні та преюдиційні є функціями з 

надання сервісних послуг. Інші є владно-розпорядчими, публічно-

організаційно-забезпечуючими та правоохоронними, спрямованими на 

забезпечення надання правомірної адміністративної послуги суб’єкту 

звернення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки 

експлуатації транспортних засобів. 

Сформульовано теоретично обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

адміністративного законодавства. 

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, публічні послуги, 

сервіс, публічне адміністрування, МВС, Головний сервісний центр, імператив, 
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поліцейські послуги, дозвільна система, сервісні послуги, компетенція, 

повноваження, владні повноваження, публічно-сервісні функції. 

 

SUMMARY 

 

Petrov S.E. Administrative and legal status of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhіa National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The modern doctrine of legal regulation of relations in the field of interaction 

between the state and man, the sphere of public administration, in particular the 

provision of public services, is based on ensuring human rights and freedoms, due to 

rethinking the role of the state and its service to private law. 

Stability of activity of state executive bodies, fulfillment of tasks set before 

state bodies, ensuring efficiency in realization of state functions performed through 

such bodies, ensuring human rights in the activity of state bodies and ensuring 

sustainable development of the state are impossible without division of competence 

between separate state bodies and certainty to such bodies of authority in the 

implementation of the tasks assigned to them. To date, there are several problems in 

this area: 1) awareness of the tasks facing the executive body; 2) their formalization 

in legal acts, available for a correct understanding of the content of such competence 

and its correct interpretation. The vagueness of the wording of competence and 

authority creates conflicts of law enforcement, which are resolved by the division of 

competence between public authorities by higher authorities. This was the situation at 

one time when determining the jurisdiction of cases in courts of general or 

administrative jurisdiction. An overly abstract description of the criteria, rather than 

the clarity of the issues to be addressed as to whether the scope of the state executive 

body's activity is concerned, may either lead to the public authority not covering a 
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certain area of public relations or, conversely, call into question the scope. Analysis 

of the content of the Regulations on the Main Service Center of the Ministry of 

Internal Affairs provides grounds for determining the need to determine its 

administrative and legal status, in particular, place in the system of administrative 

law, place in the system of state executive bodies, competence and concretization, 

tasks, functions, powers, rights and duties and responsibilities. 

It is determined that the knowledge and legal characteristics of the 

administrative-first status of the Main Service Center of the Ministry of Internal 

Affairs should be based on the methodology of knowledge of the phenomena of legal 

reality. It is substantiated that the most constructive in terms of cognition is an 

integrative three-level system that combines dialectically interconnected elements: 

1) the principles of scientific knowledge; 2) methodological approaches; 3) methods 

of scientific research. The application of the principle of objectivity promotes 

impartiality in the process of studying both the administrative and legal status of the 

Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and administrative 

services provided by it and its structural (territorial) units, especially in the context of 

reorientation of public authorities. -administrative functions for activities aimed at 

ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of individuals. Equally 

important is the principle of comprehensiveness, which allows to provide a full legal 

description of the administrative and legal status of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its elements. In combination with the 

method of dialectics allows a systematic approach to determining all the factors that 

are interdependent and interrelated with the administrative and legal status of the 

body, in particular, the provision of services by the structural body of the subject of 

public administrative relations (MIA of Ukraine). , law enforcement activities of 

Ukraine. 

If the principles of scientific knowledge are conceptual ideas on which 

scientific research is based and which determine the general ideology, the concept of 

scientific knowledge, then methodological approaches are a fixation of a certain 

direction, orientation of scientific knowledge. These define: the basic ideas of 
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anthropocentrism, organization and implementation of administrative management 

based on the principles of the rule of law, the priority of human rights, the focus of 

public administration on human rights, compliance with modern principles of "smart 

governance", digital transformation as a means to an end modern doctrine of public 

administration, determining the administrative and legal status of the Main Service 

Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as a body whose principles 

should combine components of a modern approach to providing administrative 

services in their broadest sense and providing services as a means of law enforcement 

based on balanced balance and compromise individual of private law and public 

interests as the interests of the community of private law. 

It is determined that among the methodological approaches the main role is 

played by the functional approach, which is to consider state and legal phenomena in 

the context of distinguishing their place and functions. Since law enforcement 

agencies are state institutions (state authorities), which are entrusted with the 

implementation of specific tasks and functions in the field of law enforcement, their 

specifics and tasks are determined by their place and role in the mechanism of the 

state. The application of a functional approach allows to establish the place of 

functions for the provision of administrative services by the Main Service Center of 

the Ministry of Internal Affairs of Ukraine among other functions of law enforcement 

agencies in the relationship and relationship with them. It was found that this body 

combines the functions of providing administrative services with other types of 

functions assigned to the bodies of internal affairs of Ukraine, including control and 

supervision, especially in the process of permitting and registration activities. 

It is substantiated that the methodological approach to understanding the 

features of the administrative and legal status of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs should be based on the principles that determine the 

degree of individual and state freedom: 1) recognition of the presumption of personal 

freedom; prohibited by law; 2) recognition of restrictions on the freedom of the state, 

its bodies and officials in accordance with the principle according to which only what 

is expressly provided by law is permitted. 
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The key role of the dialectical method of cognition for the study of the 

administrative and legal status of the Main Service Center of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine through the prism of its tasks, functions and powers in the 

provision of administrative services, which in accordance with the competence of this 

body which is currently defined by services in their broadest sense, with other socio-

legal phenomena and legal-sectoral entities in the context of constant development, 

reform and transformation, including in the context of topical issues of human rights, 

freedoms and legitimate human interests, "service" public authority to the person, 

including the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its structural subdivisions, 

in particular, the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 

ensuring transparency, development of digital communication and prevention of 

corruption. It was found that the functional method should be used to determine the 

legal nature and determine the features of the administrative and legal status of the 

Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs as a special subject of 

administrative law. 

It is determined that the creation of the Main Service Center of the Ministry of 

Internal Affairs as an interregional territorial body for providing services is due to the 

need to implement the ideas of administrative and legal reform in accordance with the 

Concept of Administrative Reform introduced by the Decree of the President of 

Ukraine in Ukraine ”[16] and the Concept of Development of the System of 

Provision of Administrative Services by Executive Bodies, approved by the Order of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 15, 2006 № 90-р [7], in particular, 

on combining public administration (public administration) with public service 

functions of state executive bodies. 

It is substantiated that the definition of the features of the administrative and 

legal status of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs is due to 

the dichotomy of the subject of modern administrative law, which combines 

managerial (power-administrative) and public-service relations. 

It is argued that the services of the Ministry of Internal Affairs, which are the 

purpose of the establishment and operation of the Main Service Center of the 
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Ministry of Internal Affairs are "administrative services" as a type of "public 

services" provided by the authorized body of state executive power or its structural 

unit, including law enforcement agencies. It is determined that the service of the 

Ministry of Internal Affairs (administrative service provided by the subject of 

subordination of the Ministry of Internal Affairs) is the object of legal relations 

between the subject of application (private law) and the subject of service (Main 

Service Center of the Ministry of Internal Affairs). Being in essence "good", 

"administrative service" has the general features of "services" in terms of 

consumption and immateriality of the result of such activities. At the same time, the 

issuance of an individual administrative act (permit, certificate, certificate) is the 

result of a public authority (subject of administrative service) in the form of a 

document confirming the consequences of legal establishment or prejudicial result of 

such administrative act (as a permit, registration or information-preliminary activities 

of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs). 

It is substantiated that the provision of public interest and public good by the 

activities of public authorities in the exercise of powers to provide administrative 

services (Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs for the provision of 

services of the Ministry of Internal Affairs), which are individualized solutions to 

certain issues of legal significance. approach, because there is a provision of 

"common" through "single" or "separate": the provision of private interests 

contributes to the rights of "individuals", which in general ensures the general interest 

of society in regulating social relations, ensuring their stability, law and order. 

The interdependence and interdependence of the administrative and legal status 

of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs on the tasks of 

providing services of the Ministry of Internal Affairs, and the latter - the perfection of 

the normative consolidation of competence, tasks, functions, powers and 

responsibilities of this body. 

It is determined that the activity of law enforcement agencies to provide 

administrative services is determined by the purpose, functions and nature of the 

activities of the relevant body in the field of law enforcement. It is this circumstance 
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that determines the special features of administrative services provided by law 

enforcement agencies, in particular, structural units of the Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine, the features caused by the special subject of their provision and the legal 

regime of tasks. 

Characteristic features of service services of the Ministry of Internal Affairs are 

defined: 1) by-laws character of legal regulation of their granting; 2) provision within 

the implementation of activities aimed at ensuring the public service goal; 3) granting 

a private law at the request (initiative) of a person; 4) the existence of an 

administrative procedure enshrined in regulations, which must be followed when 

providing service; 5) availability of the result of activity - the issuance of an 

individual administrative act, which establishes or certifies the existence of the 

powers of private law, which serves to ensure their rights, freedoms and legitimate 

interests. 

It is determined that the absence of the Law of Ukraine, which would 

determine the specifics of the administrative and legal status of the Main Service 

Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, types and procedure of 

providing administrative or service services causes difficulties in law enforcement, 

conflicts in the application of certain legal acts. and the presence of a separate section 

on the peculiarities of the procedure for providing administrative services by the 

Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its territorial 

divisions does not serve the stability of relations in the field of rights and legitimate 

interests of citizens and legal entities. It is proposed to eliminate this shortcoming by 

developing and adopting the Law of Ukraine "On the service of the Ministry of 

Internal Affairs and the provision of services." 

It is substantiated that the structure of the administrative and legal status of the 

Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is determined by 

its elements: 1) competence; 2) tasks and functions (powers); 3) organizational 

structure and place in the system of subjects of administrative law; 4) rights and 

obligations; 5) structural relations with other entities involved in the implementation 

of the functions assigned to this body; 6) responsibility. 
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It is proved that the basis for determining the competence, tasks, functions and 

powers of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs should be the 

purpose of such a body: security, law and order, rights, freedoms and legitimate 

interests of private law, public and private interests in their dialectical relationship in 

the field of road safety, operation of vehicles and safety of dangerous goods. This is 

based on a "source of increased danger", which combines: special properties of the 

object that can cause damage, especially in violation of the rules of their operation; 

activities in relation to such facilities, which creates such an increased danger. It is 

substantiated that security (public interest in security) is possible through risk 

management, the stages of which are: detection, identification, analysis, assessment, 

impact on risk, control in the process of risk management. 

It is substantiated that the task of both management and public service 

activities of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs is, first of all, 

risk management and risk control even when providing service of the Ministry of 

Internal Affairs, and therefore ensuring the safety of vehicles can not be considered 

restricting the rights of individuals. intrusion into their private sphere, and is a way to 

ensure the "rights of all" through "control of the exercise of the rights of all" on the 

safety of vehicles. 

It is determined that the main shortcomings of the legal regulation of the 

administrative and legal status of the Main Service Center of the Ministry of Internal 

Affairs are: lack of definition as a legal entity of public law without defining the 

status as a public authority; lack of resolution of issues of accountability and 

subordination of the GSC of the Ministry of Internal Affairs to the Ministry of 

Internal Affairs; complexity and uncertainty of the system of service bodies; lack of 

definition of services and their implementation GSC MIA; lack of definition of 

features of his responsibility. 

The system of service bodies of the Ministry of Internal Affairs is proposed: 1) 

the central service body of the Ministry of Internal Affairs or the Main Service 

Service of the Ministry of Internal Affairs (and the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs should be recognized as such); 2) territorial service 
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bodies of the Ministry of Internal Affairs (territorial service centers of the Ministry of 

Internal Affairs should be recognized as such), which must be branches. 

The author's classification of powers of the Main Service Center of the 

Ministry of Internal Affairs is given 1) organizational; 2) methodical; 3) control; 

4) monitoring; 5) service; 6) regulatory support; 7) educational; 8) logistics and 

accounting; 9) law enforcement; 10) European integration; 11) permits; 

12) registration; 13) preliminary. It is determined that only permits, registration and 

preliminary are the functions of providing services. Others are administrative, public-

organizational-security and law enforcement, aimed at ensuring the provision of 

lawful administrative services to the subject of the application in the field of road 

safety and safety of operation of vehicles. 

Theoretically substantiated proposals for improving administrative legislation 

are formulated. 

Keywords: administrative and legal status, public services, service, public 

administration, Ministry of Internal Affairs, Main Service Center, imperative, police 

services, permitting system, services, competence, powers, authority, public service 

functions. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Поділ влади є важливою 

та необхідною умовою формування правової, соціальної держави, є її 

основоположним принципом. Але і в межах кожної з гілок влади не менш 

важливим є розподіл функціональних обов’язків між її органами. 

Забезпечення ефективного виконання функцій держави досягається шляхом 

оптимізації органів державної виконавчої влади на основі збалансованого та 

розумного розподілу їх обов’язків за сферами компетенції. Адміністративна 

реформа започаткувала нову еру адміністративного управління, яка наразі 

трансформувалася в сучасну доктрину правового регулювання суспільних 

відносин як точку дотику взаємодії держави та людини, де сфера публічного 

адміністрування окрім суто управлінських відносин доповнилася публічно-

сервісними, як наслідку новітнього підходу визначення загального 

призначення держави та її органів «служити» людині. Такий підхід наразі 

формалізований Законом України «Про адміністративні послуги». 

Дослідження відносин у сфері надання адміністративних послуг 

органами публічної адміністрації проводяться з моменту усвідомлення 

необхідності зміни концепції та підходів державного управління. 

Визначившись в дуальності публічного адміністрування: публічного 

управління як реалізації владно-розпорядчих повноважень, так і здійснення 

публічно-сервісної функції органами державної влади, з акцентом на 

формування на орієнтованість саме публічно-сервісного підходу до 

визначення напрямків діяльності органів виконавчої влади, до яких, як 

структура системи МВС входить і Головний сервісний центр МВС, наразі 

продовжуються дослідження та жваві дискусії вже не стільки щодо 

обґрунтованості такого підходу, скільки до якості та виваженості його 

впровадження в діяльності окремих органів, зокрема, і системи сервісних 

центрів МВС. На сьогоднішній день вже закладено фундамент 

загальнотеоретичних розробок та висновків щодо концепції публічних, 
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зокрема, адміністративних послуг та їх здійснення органами публічної влади, 

зокрема, органами внутрішніх справ, проте, нажаль, сфера сервісної 

діяльності МВС, в т.ч. щодо функціонування дозвільної та реєстраційної 

систем МВС, функціонування яких щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху та експлуатації транспортних засобів покладено на Головний сервісний 

центр МВС наразі перебуває на стадії осмислення, формалізації та 

удосконалення правового регулювання. 

Функціонально Головний сервісний центр МВС створено на підставі 

Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393. Водночас, 

зміст Положення, в якому визначено, що Головний сервісний центр МВС є 

юридичною особою публічного права, міжрегіональним сервісним центром з 

надання сервісних послуг МВС не дає підстав для визначення його 

адміністративно-правового статусу навіть як органу державної влади, а 

закріплені функції не корелюються з повноваженнями, які мають бути  

закріпленими за адміністратором надання сервісних послуг МВС. Тож наразі 

існує потреба у визначенні адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС, його елементів, зокрема, компетенції, завдань, 

функцій, повноважень, місця в системі суб’єктів адміністративного права та, 

безперечно, відповідальності, що слугує важливою гарантією здійснення 

діяльності цим органом на законній основі, а, відповідно, гарантією 

дотримання прав, свобод та законних інтересів суб’єктів звернення за 

сервісними послугами МВС. 

Оскільки рівень нормативного закріплення адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС за законодавством України є 

мінімальним і не задовольняє потреб публічного адміністрування надання 

сервісних послуг МВС, існує необхідність у визначенні концепції правової 

регламентації його статусу на основі мети забезпечення при наданні 

сервісних послуг МВС безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспортних засобів. 
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Теоретичною основою дослідження стали висновки, викладені у працях 

відомих учених: В.Б. Авер’янова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, М.В. 

Джафарової, О.М. Бандурки, О.Б. Ляшка, А.Т. Комзюка, О.П. Рябченко, 

І.А. Мордвіна, С.В. Ківалова, Н.В. Васильєвої, В.В. Галунько, В.І. Горбатюка, 

І.С. Сорокіна, А.В. Міськевич, Т.О. Булковського, Я.І. Скоромного, М.О. 

Баймуратова,  О.А. Банчук О.В. Кузьменко, В.В. Коваленка, Т.О. Мацелик, 

Р.С. Мельник,  С.В. Осауленко, І.Д. Пастух, Р.О. Стефанчук, В.Д. Сущенко, 

Р.Б. Шишки, Н.С. Кузнєцової, О.Ф. Андрійко, В.С. Куйбіди, Ю.М. Шарова, 

А.М. Школик, О.І. Миколенко, Ю.В. Оніщик, Є.О. Легези, І.А. Гончарової, 

Є.В. Курінного, Д.М. Бахрах, Н.С. Федорук,  П.В. Діхтієвського та ін. 

Вагомий внесок в сферу досліджень правових аспектів надання 

публічних послуг внесло дослідження О.М. Буханевича «Теоретико-правові 

та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» (2016 

рік), в якому комплексно розкрито теоретичні основи та практика правового 

регулювання надання адміністративних послуг в Україні, І.А. Гончарової 

«Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних 

послуг» (2017 р.)., В.Д. Щербаня «Адміністративно-правові засади публічно-

сервісної діяльності органів виконавчої влади» (2017 р.). Проте, вони 

орієнтовані на дослідження відносин у сфері надання адміністративних 

послуг, а тому мають загальнотеоретичне значення з точки зору 

«діяльнісного» аспекту адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС як органу в системі органів внутрішніх справ.  

Наразі єдиними дослідженнями у сфері діяльності суб’єктів надання 

сервісних послуг МВС є праці О.Г. Циганова «Адміністративні послуги у 

сфері правоохоронної діяльності України» (2018 р.), Рибінської А.П. 

«Адміністративно-правове забезпечення діяльності з надання сервісних 

послуг МВС України» (2019), Мозгового О.О. «Адміністративно-правові 

засади діяльності сервісних центрів МВС України» (2019), проте, в них 

досліджуються особливості самих відносин за участю суб’єктів надання 

сервісних послуг МВС, забезпечення їх діяльності, гарантії такої діяльності 

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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та перспективні напрямки удосконалення такої діяльності. Увага правовій 

характеристиці адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС та його елементам, зокрема: компетенції, завданням та 

функціям (повноваженням), організаційній побудові та місцю в системі 

суб’єктів адміністративного права, правам та обов’язкам, характеру  

структурних зв’язків з іншими суб’єктами, залученими до реалізації 

покладених на цей орган функцій, відповідальності не була приділена, що 

зумовлено особливістю визначення предмета дослідження зазначеними 

науковцями.  

В науці адміністративного права до цього часу щодо адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС не проводилося 

спеціальне комплексне дослідження, присвяченого цій темі, що визначає 

обґрунтованість вибору теми дослідження та його предмету.  

Відтак, відсутність ґрунтовних наукових досліджень та наявність 

недоліків правового регулювання адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС та потреба його визначення на ґрунтовній 

науковій основі зумовлюють спрямованість дослідження та вибір напрямків 

удосконалення адміністративного законодавства. 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Концепції 

адміністративної реформи, запровадженої Указом Президента України від 

22.07.1998 р. «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні», Концепції розвитку системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади, затвердженої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р [349], Стратегії розвитку 

органів внутрішніх справ України», затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 1118-р [194], Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 року, 

затвердженої Розпорядженням Кабінетом Міністрів України «Деякі питання 
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реформування державного управління України» від 24 червня 2016 р. № 474-

р. [87] та ін. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теорії адміністративного права щодо визначення правової 

характеристики адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС крізь призму людиноцентристського підходу, концепції 

«послужного» характеру діяльності органів державної влади, включно 

правоохоронних органів, а також внесення теоретично обґрунтованих 

пропозицій про вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері.  

Досягнення поставленої мети обумовлює вирішення таких завдань: 

- визначити методологічні засади дослідження адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС; 

- встановити особливості становлення інституту адміністративних 

послуг в Україні; 

- визначити поняття, ознаки та види адміністративних послуг, які 

надаються в системі МВС України; 

- встановити особливості формування, становлення та формалізації ідеї 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС;    

- обґрунтувати теоретичні основи визначення місця Головного 

сервісного центру МВС України у системі суб'єктів адміністративного права 

визначити; 

- надати адміністративно-правову характеристику поняття та змісту 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС; 

- з’ясувати особливості відповідальності Головного сервісного центру 

МВС; 

- надати правову характеристику адміністративної правосуб'єктності 

Головного сервісного центру МВС України; 

- визначити функції та повноваження Головного сервісного центру 

МВС.  
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Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, що 

виникають у сфері надання адміністративних послуг структурними 

підрозділами МВС України. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС України. 

Методи дослідження. Відповідно до мети, завдань, об’єкта та 

предмета дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання. Загальнонаукові методи (діалектичний, формально-

логічний) є базовими для усього дослідження в цілому та застосовані в 

кожному підрозділі дисертаційного дослідження.  

Діалектичний метод застосовано для визначення всіх чинників, які є 

взаємообумовленими та взаємопов’язаними з адміністративно-правовим 

статусом Головного сервісного центру МВС, зокрема, надання ним сервісних 

послуг як структурним органом МВС України. 

За допомогою формально-логічного методу визначено поняття 

сервісної послуги, суб’єкта владних повноважень, адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС, компетенції та повноважень, 

його адміністративно-правової відповідальності, надано загальну 

характеристику адміністративної правосуб’єктності Головного сервісного 

центру МВС (підрозділи 2.2, 3.3, 3.4, 4.1).   

Для дисертаційного дослідження було використано спеціальні методи 

наукового пізнання, зокрема: історично-правовий, - для визначення 

особливостей формування ідей надання адміністративних послуг та їх 

формалізації, створення спеціалізованого органу МВС з надання сервісних 

послуг (підрозділи 2.1, 3.1); функціональний метод безпосередньо 

застосовано для визначення природи та правового статусу особливого 

суб’єкту правовідносин у сфері адміністративного управління (публічного 

адміністрування), його компетенції і повноважень, зокрема, Головного 

сервісного центру МВС України як його структурного підрозділу. Дозволив 

дослідити діяльність ГСЦ МВС через призму його компетенції та 



30 

повноважень як управлінської діяльності, так і діяльності з забезпечення 

надання публічно-сервісних послуг (підрозділи 3.2, 4.2). Структурно-

функціональний метод застосовано для визначення місця ГСЦ в системі 

суб’єктів адміністративних відносин та визначення його компетенції і 

повноважень (підрозділи 3.3, 4.2). Порівняльно-правовий метод застосовано 

для визначення змісту та ознак, правової характеристики сервісних послуг 

МВС, визначення місця Головного сервісного центру МВС в системі 

суб’єктів адміністративного права, визначення функцій та завдань ГСЦ МВС 

та їх співвідношення з компетенцією та повноваженнями (підрозділи 2.2, 3.2, 

4.2). Прогностичний метод використано для передбачення та оцінки 

наслідків застосування змін та доповнень до законодавства щодо 

запропонованих пропозицій з його удосконалення.  

Нормативну основу роботи становлять міжнародні нормативно-правові 

акти, Конституція України, законодавчі акти України Верховної Ради 

України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, накази МВС, накази Головного сервісного центру МВС. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження складають 

узагальнення правозастосовної практики, довідкові та енциклопедичні 

видання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній науці адміністративного права спеціальним комплексним 

дослідженням адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС. 

У дисертації одержано такі результати, що мають наукову новизну: 

уперше: 

 визначено методологічні підходи до пізнання адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС: основоположні ідеї 

людиноцентризму, організації та здійснення адміністративного управління на 

основі принципів верховенства права та закону, пріоритетності прав людини, 

спрямованості діяльності на забезпечення прав людини, відповідність 
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сучасним принципам «розумного управління», цифрової трансформації як 

одного із засобів досягнення мети сучасної доктрини публічного 

адміністрування, визначення адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України як органу, принципи діяльності якого 

повинні поєднувати компоненти сучасного підходу до надання 

адміністративних послуг у їх широкому розумінні та надання сервісних 

послуг як засобу здійснення правоохоронної діяльності на основі виваженого 

балансу та компромісу інтересів окремої особи приватного права та 

публічних інтересів як інтересів спільноти осіб приватного права; 

 обґрунтовано, що адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС зумовлений дихотомією предмету сучасного 

адміністративного права, яке поєднує регулювання управлінських (владно-

розпорядчих) та публічно-сервісних відносин; 

 визначено взаємозалежність та взаємозумовленість адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС з завданнями надання 

сервісних послуг МВС, а останніх – довершеністю нормативного закріплення 

компетенції, завдань, функцій, повноважень та відповідальності цього 

органу; 

 встановлено, що відсутність Закону України, який би визначав 

специфіку адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України, види та порядок надання ним адміністративних чи сервісних 

послуг зумовлює складнощі правозастосування, колізії в застосуванні 

окремих правових актів, а відсутність Закону України «Про адміністративні 

процедури» та наявність в ньому окремого розділу, присвяченому 

особливостям процедури надання сервісних послуг Головним сервісним 

центром МВС України та його територіальними підрозділами не слугує 

стабільності відносин у сфері забезпечення прав та законних інтересів 

громадян та юридичних осіб – замовників сервісних послуг. Запропоновано 

цю ваду усунути шляхом розробки та прийняття Закону України «Про 

сервісну службу МВС та надання сервісних послуг»; 
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 доведено, що основою визначення компетенції, завдань, функцій та 

повноважень Головного сервісного центру МВС має бути мета такого 

органу: забезпечення безпеки, законності та правопорядку, прав, свобод та 

законних інтересів осіб приватного права, забезпечення публічного та 

приватного інтересів у їх діалектичному взаємозв’язку в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, експлуатації транспортних засобів та безпеки 

перевезень небезпечних вантажів. В основі такої мети лежить «джерело 

підвищеної небезпеки»;  

 охарактеризовано, що забезпечення безпеки (публічного інтересу в 

безпеці) можливе шляхом управління ризиками. Тому основним завданням 

як управлінської, так і публічно-сервісної діяльності Головного сервісного 

центру МВС є управління ризиками та контроль небезпек навіть під час 

надання сервісної послуги МВС, що має слугувати забезпеченню безпеки 

дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів і не може вважатися 

обмеженням прав приватних осіб чи вторгненням у їх приватну сферу;  

 запропоновано систему органів сервісних послуг МВС: 1) 

центральний орган надання сервісних послуг МВС чи Головної сервісної 

служби МВС (а таким, відповідно, має визнаватися Головний сервісний 

центр МВС); 2) територіальні органи надання сервісних послуг МВС (такими 

мають визнаватися територіальні сервісні центри МВС), які повинні бути 

філіями ГСЦ МВС; 

 запропоновано визначення адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС як закріплену Положенням про Головний 

сервісний центр та іншими нормативними актами інституціонально-

функціональну конструкцію, що визначає його місце в системі суб’єктів 

адміністративного права, завдання та мету діяльності, функції та 

повноваження надання сервісних послуг як виду адміністративних послуг у 

сфері правоохоронної діяльності з забезпечення безпеки дорожнього руху та 

експлуатації автомобільного транспорту; 
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 надано авторську класифікацію повноважень Головного сервісного 

центру МВС: 1) організаційні; 2) методичні; 3) контрольні; 4) моніторингові; 

5) сервісні; 6) нормативного забезпечення; 7) просвітницькі; 8) матеріально-

технічного забезпечення та бухгалтерського обліку; 9) правоохоронні; 

10) євроінтеграційні; 11) дозвільні; 12) реєстраційні; 13) преюдиційні. 

Визначено, що лише дозвільні, реєстраційні та преюдиційні є функціями з 

надання сервісних послуг. Інші є владно-розпорядчими, публічно-

організаційно-забезпечуючими та правоохоронними, спрямованими на 

забезпечення надання правомірної адміністративної послуги суб’єкту 

звернення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки 

експлуатації транспортних засобів; 

удосконалено:  

– положення щодо методологічного підходу пізнання особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС у 

частині, що він має ґрунтуватися на принципах, якими визначено міру 

свободи особи та держави: 1) визнання презумпції особистої свободи людини 

відповідно до принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо 

забороняється законом; 2) визнання обмеженості свободи держави, її органів 

і посадових осіб відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, 

що прямо передбачається законом; 

 визначення характерних рис сервісних послуг МВС: 1) підзаконний 

характер правового регулювання їх надання; 2) надання в межах реалізації 

діяльності, спрямованої на забезпечення публічно-сервісної мети; 3) надання 

за зверненням (ініціативою) особи приватного права; 4) наявність закріпленої 

нормативно-правовими актами адміністративної процедури, яка має бути 

дотримана під час надання сервісної послуги; 5) наявність результату 

діяльності – видання індивідуального адміністративного акту, яким 

встановлюється чи засвідчується наявність спеціальної правосуб’єктності чи 

суб’єктивного права особи приватного права, що слугує забезпеченню їх 

прав, свобод та законних інтересів; 
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 положення щодо правосуб’єктності Головного сервісного центру 

МВС у частині визначення, що вона детермінує його адміністративно-

правовий статус як органу державної виконавчої влади, який наділений 

повноваженнями, здійснюваними відповідно до його компетенції. Вона 

детермінує загальну компетенцію, завдання, функції та повноваження, 

визначені необхідністю забезпечення належної реалізації функцій держави в 

певній визначеній сфері суспільних відносин; 

 положення, що структуру адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України визначають його елементи: 1) 

компетенція; 2) завдання та функції (повноваження); 3) організаційна 

побудова та місце в системі суб’єктів адміністративного права; 4) права та 

обов’язки; 5) структурні зв’язки з іншими суб’єктами, залученими до 

реалізації покладених на цей орган функцій; 6) відповідальність;  

 визначення, що основними вадами правового регулювання 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС є: 

відсутність визначення його як юридичної особи публічного права без 

визначення статусу як органу державної влади; відсутність вирішення питань 

підзвітності та підпорядкування ГСЦ МВС Міністерству внутрішніх справ; 

складність та невизначеність системи органів сервісних послуг; відсутність 

визначення сервісних послуг та їх здійснення ГСЦ МВС; відсутність 

визначення особливостей його відповідальності; 

 визначення характерних рис адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС як органу державної виконавчої влади в 

частині: 1) створення та ліквідації розпорядчим актом органу державної 

влади; 2) виконання повноважень, покладених державою; 3) виконання 

завдань, для яких його створено; 4) здійснення діяльності в публічних та 

приватних інтересах; 5) наявність управлінських повноважень; 

 положення, що потребують усунення недоліків та прогалин 

правового регулювання щодо регламентації адміністративно-правового 
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статусу РСЦ та ТСЦ, зокрема їх підзвітність та підконтрольність Головному 

сервісному центру МВС та МВС України; 

 аргументи, що оскільки діяльністю сервісної служби МВС, в тому 

числі прийняттям нормативних актів та актів індивідуальної дії можуть 

обмежуватися права людини, такі обмеження повинні мати обґрунтований 

характер та ґрунтуватися на законній основі. З метою забезпечення прав і 

свобод людини, недопущення їх порушення обґрунтовуємо необхідність 

розробки та прийняття комплексного нормативно-правового акту: Закону 

України «Про сервісну службу МВС та надання сервісних послуг»; 

набули подальшого розвитку:  

– положення щодо пізнання адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України через призму його завдань, 

функцій та повноважень у сфері надання адміністративних послуг, які 

відповідно до компетенції цього органу визначено сервісними послугами, у 

взаємозалежності та взаємозв’язку зі здійсненням правоохоронної діяльності, 

яка наразі визначається сервісними послугами в їх широкому розумінні, з 

іншими соціально-правовими явищами та юридично-галузевими 

утвореннями в умовах постійного розвитку, реформування та трансформації, 

в тому числі в контексті актуальних питань забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів людини, «служіння» органів публічної влади людині, 

включно МВС України та його структурних підрозділів, зокрема, Головного 

сервісного центру МВС України, забезпечення прозорості діяльності, 

розвитку цифрової комунікації та запобігання проявам корупційних дій; 

– забезпечення публічного інтересу та публічного блага діяльністю 

органів публічної влади в здійсненні повноважень з надання 

адміністративних послуг (Головного сервісного центру МВС з надання 

сервісних послуг МВС), які є індивідуалізованим вирішенням певних питань, 

що мають юридичне значення для суб’єкта звернення, не протирічать такому 

підходу, адже відбувається забезпечення «загального» через «одиничне» чи 

«окреме»: забезпечення приватних інтересів сприяє забезпеченості прав 
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«приватних осіб», що вцілому і забезпечує загальний інтерес суспільства в 

упорядкуванні суспільних відносин, забезпеченні їх стабільності, законності 

та правопорядку; 

– положення, що Головний сервісний центр МВС як суб’єкт 

адміністративного права є юридичною особою публічного права, що 

наділений компетенцією та повноваженнями відповідно до Положення про 

Головний сервісний центр МВС України, затверджене Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393, є носієм прав і обов’язків у 

визначеній адміністративно-правовими нормами сфері державного 

управління, має здатність здійснювати надані права та виконувати покладені 

на нього обов’язки та нести відповідальність за свої дії та дії своїх 

працівників, співробітників; 

– положення щодо обґрунтування правоохоронного характеру 

діяльності Головного сервісного центру та надаваних ним сервісних послуг 

визначенням охоронної функції права як інструмента забезпечення прав і 

свобод людини в широкому сенсі; 

– положення, що закріплення в пп. 23 п. 1 Розділу ІІІ Положення 

про Головний сервісний центр МВС серед його повноважень «надання 

адміністративних та інших послуг» визначає розуміння, що інші 

повноваження такими не є. Водночас відсутність тлумачення змісту та 

переліку таких «адміністративних послуг» породжує невизначеність 

повноважень Головного сервісного центру МВС у цій сфері. Обґрунтовано, 

що закріплення переліку адміністративних послуг, які можуть надаватися 

службою сервісних послуг МВС (авторська пропозиція), визначає сервісні 

послуги з-поміж інших адміністративних та забезпечує урегульованість їх 

надання на законній основі. Тим обґрунтовуємо необхідність розробки та 

прийняття проєкту закону «Про сервісну службу МВС та надання сервісних 

послуг». До того ж пропонуємо в Законі України «Про адміністративні 

послуги» частину 1 ст. 9 викласти в наступній редакції: «1. Адміністративні 

послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 
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безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг, в тому 

числі Головним сервісним центром МВС та територіальними сервісними 

центрами МВС»; 

– визначення, що в управлінській сфері, сфері покладання і 

виконання повноважень суб’єкт надання адміністративної послуги є 

зобов’язаною особою щодо суб’єкта звернення, який реалізовує свої 

правомочності в частині права вимоги. Саме тому обов’язки суб’єкта 

владних повноважень (Головного сервісного центру МВС та його посадових 

осіб) є визначальними в конструкції адміністративно-правового статусу. 

Відтак «права», якими наділено Головний сервісний центр МВС, є не стільки 

його правомочністю, скільки засобом виконання покладених на нього 

обов’язків – завдань ГСЦ МВС України; 

– положення, що юридична відповідальність Головного сервісного 

центру МВС є: 1) елементом його адміністративно-правового статусу; 2) 

гарантією прав суб’єктів звернення; 3) обов’язком претерпівати негативні 

наслідки неправомірної поведінки, порушення прав інших учасників 

адміністративних правовідносин у формі стягнень, визначених законом, які 

застосовуються до порушника в установленому законом порядку; 4) 

гарантією забезпечення приватних та публічних інтересів, законності та 

правопорядку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в:  

науково-дослідній діяльності – під час проведення науково-дослідних 

робіт з проблематики сервісної діяльності МВС України та адміністративно-

правового статусу суб’єктів такої діяльності; 

правотворчій діяльності – для підготовки законодавчих та підзаконних 

актів з питань визначення та нормативного закріплення адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС України;  

навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Адміністративне 
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право», «Правове регулювання адміністративних послуг», «Актуальні 

проблеми адміністративного права».  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження оприлюднено на 5 міжнародних науково-

практичних конференціях: «Пріоритетні напрями розвитку сучасної 

юридичної науки» (м. Харків, 2020 р.); «Сучасні проблеми правової системи 

та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2021 р.); «Громадянське 

суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої 

діяльності» (м. Харків, 2017 р.); «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики» (м. Одеса, 2019 р.); «Юридичні науки: історія, 

сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження відображено у 26 наукових 

публікаціях, з яких 1 одноосібна монографія, 20 статей (16 опубліковано у 

наукових фахових виданнях, визначених МОН України, 4 – у наукових 

виданнях іноземних держав) та 5 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях та круглих столах. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, 

переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, що об’єднують 8 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та одного додатка. 

Загальний обсяг дисертації становить 481 сторінка, з них основного тексту 

402 сторінки. Перелік використаних джерел 516 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МВС 

УКРАЇНИ 

 

Питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг фізичним та 

юридичним особам органами державної влади, зокрема, органами МВС 

України та їх структурними підрозділами потребують окремої уваги з 

погляду на пошук оптимального механізму врегулювання відносин між 

зазначеними учасниками відносин на основі виваженого підходу. Особлива 

природа цих відносин спонукає до визначення напрямків власного 

дослідження, яке б визначало правове становище учасників, зокрема, 

адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру МВС 

України, враховуючи сучасні підходи до правового регулювання надання 

публічних послуг органами державної влади в умовах новітнього 

державорозуміння (розуміння призначення держави служити правам, 

свободам та інтересам людини, сприяти їх утвердженню).  

Питання, які стосуються визначення та адміністративно-правової 

характеристики окремих елементів адміністративно-правового статусу 

суб’єктів владних повноважень-учасників публічних відносин були 

предметом окремих дисертаційних досліджень. Так, в дисертаційному 

дослідженні Легези Є.О. «Концепція публічних послуг: адміністративно-

правовий аспект» (2017 р.), зважаючи на відсутність в національній 

адміністративно-правовій науці комплексного дослідження саме публічних 

послуг, проведене дослідження концепції публічних послуг в діяльності 

органів публічної адміністрації в Україні та обгрунтовано потребу в розробці 

концептуальних підходів вдосконалення правової регламентації надання 

публічних послуг. Окремі питання правового регулювання надання 

публічних, зокрема, адміністративних послуг висвітлювалися в 

дисертаційних дослідженнях Г. М. Пиcapенко «Адміністративні послуги в 
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Україні: організаційно-правові аспекти» (2006 р.)., І. В. Ковбаса «Публічно-

владні послуги як засіб забезпечення державою реалізації прав людини» 

(2011 р.) та Л. І. Приймака «Публічні послуги в діяльності державної 

податкової служби України: організаційно-правові основи» (2013 р.), а також 

в працях І. О. Бондаренка (2006 р.) та С. Л. Дембіцької (2010 р.). Вагомий 

внесок в сферу досліджень правових аспектів надання публічних послуг 

внесла дисертація О.М. Буханевича «Теоретико-правові та праксеологічні 

засади надання адміністративних послуг в Україні» (2016 рік), в якому 

комплексно розкрито теоретичні основи та практика правового регулювання 

надання адміністративних послуг в Україні, І.А. Гончарової 

«Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних 

послуг» (2017 р.)., В.Д. Щербаня «Адміністративно-правові засади публічно-

сервісної діяльності органів виконавчої влади» (2017 р.).  

Значний внесок у сферу досліджень надання публічних послуг та 

правової характеристики адміністративно-правового статусу окремих 

суб’єктів владних повноважень у сфері адміністративних відносин внесли 

І.О. Бондаренко «Організаційно-правові основи надання послуг в галузі 

митної справи» (2006 р.), В.І. Сіверін «Адміністративно-правові засади 

надання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміністрації» (2010 р.), 

О.О. Воронятніков «Адміністративно-правовий статус державної міграційної 

служби України» (2012 р.), Т.О. Булковський «Управління якістю надання 

адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України» (2013 р.), 

В.В. Петьовка «Правове регулювання надання адміністративних послуг в 

Україні» (2014 р.).  

В роботі О.Г. Циганова «Адміністративні послуги у сфері 

правоохоронної діяльності України» (2018 р.) проаналізовано 

адміністративно-правові відносини щодо надання адміністративних послуг у 

сфері правоохоронної діяльності України. Загальні положення щодо 

адміністративно-правових аспектів формування і розвитку Національної 
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поліції в Україні висвітлено в кандидатській дисертації Д.В. Власенко (2019 

р.).  

Висновки, отримані в цих дослідженнях певною мірою конкретизовані 

щодо окремих аспектів діяльності МВС України. Серед них варто назвати 

праці І.В. Дроздової «Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт 

надання адміністративних послуг» (2009 р.), Д.С. Денисюка 

«Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності ДАЇ МВС України» 

(2010 р.), Д.М. Ластовича «Адміністративно-правові засади надання 

поліцейських послуг в Україні» (2016 р.),  

В інших дослідженнях, зокрема, О.О. Мозгового «Адміністративно-

правові засади діяльності сервісних центрів МВС України» (2019 р.) та А.П. 

Рибінської «Адміністративно-правове забезпечення діяльності з надання 

сервісних послуг МВС України» (2019 р.) досліджено відносини з надання 

сервісних послуг у системі МВС та забезпечення діяльності з надання 

сервісних послуг МВС України, проте, в контексті даного дослідження, цих 

роботах висвітлюються лише питання завдань та функцій сервісних центрів 

МВС України, а не всі елементи адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України. 

Втім, як зазначалося, ці роботи є важливими з точки зору 

загальнотеоретичних положень надання публічних послуг, забезпечення 

діяльності сервісних центрів МВС України, проте, їх предметом не є 

вирішення завдань визначення та правової характеристики особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України. Тож, питання визначення та правової характеристики 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України є назрілим та актуальним, адже його регламентація має ґрунтуватися 

на науково обґрунтованих підвалинах, які визначають його природу, 

особливості формування, місце в системі органів публічної влади, 

компетенцію та повноваження, права та обов’язки та режим відносин з 

суб’єктами приватного права. 
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На наше переконання, проведення об’єктивного та всебічного 

дослідження неможливе без провідної ідеї, через призму якої здійснюється 

дослідження та методології дослідження, адже безсистемність та 

абстрактність неспроможні до результативності, об’єктивності та науковості 

висновків. Проте, нажаль, лише незначна частина дослідників переймається 

питаннями методології та ідейного підґрунтя власного дослідження, 

зупиняючись на догматиці та схоластичних судженнях як результату аналізу 

норм чинного законодавства та висловлювань і позицій окремих науковців, 

які досліджували питання, які тим чи іншим чином стосуються предмету 

дослідження. Вбачаємо, що в цьому сенсі заслуговує на увагу висновок 

С.О. Сліпченко, що сучасна юриспруденція, здебільшого, визнаючи на 

словах потребу зміни застарілих поглядів на сучасну дійсність, вдається до 

консервації ідей у межах звичайного стилю мислення та в межах суджень, 

вироблених чи не століття тому [50, с. 57]. Підтримуючи його погляди, 

Красицька Л.В. висловила тезу, що базуючись на одних і тих самих поглядах, 

поняттях та застосовуючи одні й ті ж самі методи, варто розраховувати на 

однотипні очікувані висновки [51, с. 3]. Проте, такий підхід хоч і забезпечує 

стабільність в суспільстві завдяки стабільним підходам, проте, практично 

унеможливлює якісні позитивні зрушення. Відповідно, і в науці відбувається 

якісний застій проти того, що здійснюється значна кількість наукових 

досліджень. З іншого боку, революційна новизна в сучасну епоху 

малоймовірна, а тому за діалектикою Г.Ф. Гегеля, кількісні зміни в певний 

момент можуть перетікати в зміни якісні, на які розраховує фундаментальна 

наука.  

Солідаризуємося з підходом С.О. Сліпченка, що будь-яка діяльність у 

будь-якій її формі (як наукова, так і практична) визначається рядом факторів, 

а тому її кінцевий результат залежить не лише від того, хто діє та на що 

спрямований результат такого суб’єкта, але й від того, як відбувається цей 

процес, які способи, прийоми та методи та засоби при цьому 

використовуються [394, с. 61]. Свого часу відомий вчений Г.Ф. Шершеневич 
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взагалі вважав, що успіх дослідницької діяльності (наукового пошуку) 

зумовлений методологією (правильністю обрання методів дослідження), яка 

відіграє визначальну та вирішальну роль [467, с. 61]. Щоправда, і сам вчений 

основними методами вважав соціологічний, історичний та догматики. Але на 

сьогоднішній день наука вже досягнула значного прогресу в царині методів 

наукового пізнання, а тому догматичний метод, як метод визначень та 

дефініцій не повною мірою задовольняє наші наукові потреби у встановленні 

причин, взаємозалежностей та взаємозв’язку.  

Стан сучасної методології наукових досліджень як не можна краще 

характеризує О.Г. Циганов, за визначенням якого складність, багатогранність 

й міждисциплінарний статус будь-якої наукової проблеми зумовлює 

необхідність її вивчення у системі координат, що задається різними рівнями 

методології науки, котра виступає каталізатором прогресу певної наукової 

галузі, а тому науковці, застосовуючи систему відповідних методів у процесі 

наукового пошуку, збагачують науковий інструментарій, формуючи 

міждисциплінарні підходи до вивчення об’єкта і предмета дослідження [452, 

с. 46].  

Обґрунтування потреби в застосуванні методологічного підходу 

висвітлено в працях багатьох науковців. Так, О.Ф. Скакун визначила 

методологію пізнання правової матерії як систему певних теоретичних 

принципів, логічних прийомів, конкретних засобів дослідження предмета 

науки [53, с. 13]. Така позиція свого часу була висловлена і М.М. Рассоловим 

[365, с. 24-26]. К.Д. Петряєв же визначав методологію як систему сутнісних 

аспектів світогляду і теорії [253, с. 8]. Недоліком такого підходу вважаємо 

відсутність використання інструментарію (способів) наукового пізнання, від 

яких відірвано «ідейне» навантаження такого пізнання. 

На наше переконання, на сьогоднішній день квінтесенцією розуміння 

сутності та призначення методології правничих досліджень вважаємо 

позицію І.В. Табаріна, на переконання якого у науковому пізнанні істинними 

повинні бути не лише нові знання (висновки, отримані в результаті 



44 

проведеного дослідження), але й шлях до цих знань – методологія, під якою 

він розуміє використані в процесі дослідження методи. Тому під методологію 

він визначає сукупність прийомів, способів і засобів (методи наукового 

пізнання), що використовуються комплексно в конкретному науковому 

дослідженні [409, с. 565]. В.К. Колпаков визначає, що методологія і метод 

співвідносяться як ціле і частина цілого, як загальне і окреме, як система та її 

компонент, а методологічне знання існує у двох основних формах: у вигляді 

методологічних концепцій та у вигляді окремих методів. Водночас, предмет 

дослідження «веде» за собою й метод, який обирається для дослідження 

цього предмету, визначає межі його застосовування та прийнятності [159, с. 

251].  

Варто визнати, що наразі існують і супротивники методології наукових 

досліджень. Серед них Н.В. Кушакова-Костицька, яка в статті 

«Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: об’єктивна 

необхідність чи суб’єктивна формальність?» послалася на відомий жарт: 

«Хто не вміє нічого, займається методологією» [57, с. 24]. Вона посилається 

на М.В. Костицького, який, посилаючись на Б. Рассела та Л. Мельникова, 

ставить запитання: а чи потрібна сучасній науці методологія взагалі? А на 

основі аналізу докторської дисертації М.С. Кельмана «Методологія 

сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку» (2013 

р.) [58] доходить висновку, що в згаданій дисертації відповідь на поставлене 

вище питання, а також на питання, чи є методологія об’єктивною 

необхідністю під час правових досліджень, чи є застарілою формальністю, 

започаткованою в радянські часи для надання наукоподібності певним 

напрацюванням у галузі гуманітарних дисциплін, - відсутня. 

Ми тримаємося іншої позиції. Вона походить з вчення про принципи, 

форми і способи науково-пізнавальної діяльності, що визначають найкращий 

результат вирішення певної правової проблеми. Свого часу Д.А. Керімовим 

було визначено компоненти такої пізнавальної діяльності, зокрема: 

визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, обрання певних методів 
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дослідження, слідування шляху дослідження обраного об’єкта, 

обґрунтованість і доведеність результатів дослідження, можливість 

безпосереднього чи опосередкованого використання результату (висновків) 

дослідження [13, с. 94]. 

Тому, дотримуючись структури методології, визначимо компоненти 

нашого дослідження. Об’єктом дослідження є адміністративно-правові 

відносини, що виникають у сфері надання адміністративних послуг 

структурними підрозділами МВС України. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС України. 

Метою дисертаційного дослідження є визначення загальних положень 

про адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру МВС 

України та правова характеристика його та його елементів. 

Синтез наукових результатів попередніх дослідників та аналіз відносин 

в сфері надання публічних послуг і механізму їх правового регулювання 

дозволяє сформулювати наукову гіпотезу: адміністративно-правовий статус 

Головного сервісного центру МВС України визначається завданнями, 

покладеними органами публічної влади та безпосередньо органом, який 

прийняв рішення про його створення, компетенцією та повноваженнями, 

правами та обов’язками цього органу, його підзвітністю, підконтрольністю та 

відповідальністю, порядком створення, управління діяльністю та 

припинення, принципами, яким має відповідати його діяльність та засобами, 

які забезпечують таку діяльність у відповідності до визначених принципів (з 

урахуванням особливостей, зумовлених підходами в сфері інформаційних 

трансформацій організації та здійснення повноважень органів публічної 

влади).  

О.Г. Циганов звернувся до праць М.Н. Марченко [212], С.Г. Дробязко, 

В.С. Козлова [107] та Л.А. Луць [196] і на їх основі їх позицій визначив, що 

найбільш конструктивною є інтегративна трьохрівнева система, яка поєднує 

діалектично взаємопов’язані між собою: 1) принципи наукового пізнання; 2) 
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методологічні підходи; 3) методи наукового дослідження. Принципи 

наукового пізнання є концептуальними ідеями, на яких ґрунтується наукове 

дослідження та які обумовлюють загальну ідеологію, концепцію наукового 

пізнання.  

Методологічні підходи є фіксацією певної спрямованості, орієнтації 

наукового пізнання [64], світоглядна аксіоматична ідея (засада), яка 

опосередковує загальну стратегію дослідження, відбір досліджуваних фактів 

та інтерпретацію результатів дослідження [66, с. 177]. Такими нами в даному 

дослідженні визначено: є основоположні ідеї людиноцентризму, організації 

та здійснення адміністративного управління на основі принципів 

верховенства права та закону, пріоритетності прав людини, 

людиноцентризму, спрямованості діяльності органів публічного 

адміністрування на забезпечення прав людини, відповідність сучасним 

принципам «розумного управління», цифрової трансформації як одного із 

засобів досягнення мети сучасної доктрини публічного адміністрування, 

визначення адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України як органу, принципи діяльності якого повинні поєднувати 

компоненти сучасного підходу до надання адміністративних послуг в їх 

широкому розумінні та надання сервісних послуг як засобу здійснення 

правоохоронної діяльності на основі виваженого балансу та компромісу 

інтересів окремої особи приватного права та публічних інтересів як інтересів 

спільноти осіб приватного права. 

О.Г. Циганов такими головними принципами в своїй роботі визначив 

принципи: деідеологізації та свободи наукових досліджень, всебічності, 

системності, діалектичності, історизму, детермінізму, герменевтики, 

феноменології, формальної логіки, об’єктивності, універсальності тощо [452, 

с. 52]. Визначаємо, що окремі з зазначених є все ж таки, не стільки 

принципами, скільки методами наукового дослідження, зокрема, діалектики, 

герменевтики та формальної логіки. В іншому погодимося, що дійсно, 

застосування принципу об’єктивності сприяє неупередженості в процесі 
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дослідження як особливостей адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України, так і адміністративних послуг, що 

надаються ним та його структурними (територіальними) підрозділами, 

особливо в контексті переорієнтації діяльності органів публічної влади з 

виконання виключно адміністративно-розпорядчих функцій на діяльність, 

спрямовану на забезпечення прав, свобод та законних інтересів приватних 

осіб. Настільки ж важливим є і принцип всебічності, який дозволяє надати 

повну правову характеристику адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України та його елементів. У поєднанні з методом 

діалектики дозволяє системно підійти до визначення всіх чинників, які є 

взаємообумовленими та взаємопов’язаними з адміністративно-правовим 

статусом зазначеного органу, зокрема, надання сервісних послуг 

структурним органом суб’єкта публічних адміністративних відносин (МВС 

України), на який покладено здійснення, в першу чергу, правоохоронної 

діяльності України. За визначенням М.В. Костицького без понять і категорій 

діалектики пізнання дійсності було б взагалі неможливим [67, с. 13].  

Важливе місце серед методологічних підходів у нашому дослідженні 

займає функціональний підхід, який полягає в розгляді державно-правових 

явищ у контексті виокремлення їх місця та функцій. Як вже зазначалося, 

правоохоронні органи є державними інституціями, на які покладено 

виконання конкретних завдань та функцій у сфері правоохоронної діяльності. 

Їх специфіка зумовлює існування зазначених органів у механізмі держави. 

Застосування функціонального підходу до предмета нашого дослідження 

сприяє встановленню місця функції з надання адміністративних послуг 

Головним сервісним центром МВС України серед інших функцій 

правоохоронних органів, взаємозв’язку та співвідношення з ними. 

Об’єктивно, що цей орган поєднує функції надання адміністративних послуг 

з іншими видами функцій, які покладено на органи внутрішніх справ 

України, в т.ч. контрольно-наглядових. 
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Загалом, якщо діалектичний метод використано для дослідження 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України через призму повноважень у сфері надання адміністративних послуг 

у взаємозалежності та взаємозв’язку зі здійсненням правоохоронної 

діяльності, яка наразі визначається сервісними поліцейськими послугами в їх 

широкому розумінні, з іншими соціально-правовими явищами та юридично-

галузевими утвореннями в умовах постійного розвитку, реформування та 

трансформації, в тому числі в контексті актуальних питань забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів людини, «служіння» органів публічної 

влади, включно МВС України та його структурних підрозділів, зокрема, 

Головного сервісного центру МВС України, забезпечення прозорості 

діяльності, розвитку цифрової комунікації та запобігання проявам 

корупційних дій, то функціональний метод безпосередньо застосовано для 

визначення природи та правового статусу особливого суб’єкту правовідносин 

у сфері адміністративного управління (публічного адміністрування), його 

компетенції і повноважень, зокрема, Головного сервісного центру МВС 

України як його структурного підрозділу. Означений метод дозволяє 

дослідити діяльність цього правоохоронного органу через призму його 

компетенції та повноважень як правоохоронного характеру, так і 

повноважень у сфері надання адміністративних (поліцейських) чи публічно-

сервісних послуг. 

Особлива увага в нашому дослідженні приділялася застосуванню 

порівняльно-правового методу. В даному дослідженні він застосовується 

широко: як для порівняння особливостей адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України з відповідним статусом МВС та 

територіальними сервісними центрами МВС України, іншими 

правоохоронними органами, так і для порівняння адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС України з відповідними 

інституціями зарубіжних країн, і в першу чергу, країн ЄС, які почавши шлях 

реформування «державного управління» в напрямку «Service public», 
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накопичили чималий досвід, в тому числі такий, що ґрунтується на спробах, 

промашках та невдачах, та, відповідно, який більшим чином забезпечує 

відповідність такої діяльності сучасним вимогам, які ставляться до такої 

діяльності. Відповідно, цей метод дозволяє використати не лише 

законодавство зарубіжних країн, а й систематизовані наукові знання в 

досліджуваній сфері. Відповідно, цей метод дозволяє критично оцінити 

національний стан правового регулювання відносин з надання 

адміністративних послуг, діяльність з надання яких є основним видом 

діяльності Головного сервісного центру МВС України та виконання інших 

супутніх завдань в процесі такої діяльності, що мають правоохоронний та 

контрольно-наглядовий характер, та регулюються, відповідно імперативними 

актами, що в кінцевому рахунку слугує забезпеченню правопорядку в сфері 

забезпечення безпеки руху та стабільності суспільних відносин у сфері 

володіння транспортними засобами та безпечності керування ними.  

Погодимося з О.Г. Цигановим, що означені методологічні засади 

дослідження та обрані методи: 1) є об’єктивним свідченням новизни 

наукового дослідження та обґрунтованості його результатів; 2) 

багатоаспектність предмета дослідження зумовлює комплексність 

застосування різних принципів, підходів та методів пізнання для істинності 

отриманих результатів дослідження; 3) для досягнення мети дослідження 

використано не всі методи, властиві для пізнання правових явищ, а лише ті, 

що забезпечують повноту, об’єктивність та неупередженість дослідження; 4) 

методологічний потенціал предмета дослідження не є вичерпним в контексті 

динаміки суспільних відносин [452, с. 67].  

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України  

 від 15 лютого 2006 р. № 90-р, яким було схвалено Концепцію розвитку 

системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [349] 

було започатковано перехід до надання органами державної влади органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, які перебувають в їх управлінні публічних послуг.  
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06.09.2012 р. було прийнято Закон України «Про адміністративні 

послуги» [1], який, продовжив впровадження ідей, закладених в зазначеній 

Концепції. Пунктом 1 ч. 1 ст. 1 Зазначеного Закону закріплювалося 

визначення адміністративної послуги, якою, відповідно до положень цього 

Закону визначено 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. Тим не менше, проти новаторський дух цього 

закону, який переорієнтував державне управління на публічне 

адміністрування державою суспільних відносин, він не вирішив усіх питань 

як загальнотеоретичного, так і практичного рівня, що породило, в першу 

чергу, жваву наукову дискусію як щодо сутності послуги, яка надається 

органом державної влади чи місцевого самоврядування фізичним та 

юридичним особам: публічної, адміністративної, сервісної, службової та ін., 

так і адміністративно-правового статусу відповідного органу, якому 

державою делеговано повноваження з надання таких послуг.  

Проблем додає і той факт, що науковцями та законодавцями було взято 

за основу досягнення зарубіжних країн, які вже пройшли шлях становлення 

сфери надання адміністративних послуг. Головною проблемою стала 

проблема понятійно-категоріального апарату. Річ у тім, що в українській 

правовій доктрині розведено поняття, які наповнені різним змістом: 

«служба» і «послуга», в той час, як в англійській термінології застосовується 

єдиний термін «Service public», який в залежності від особливостей 

контекстного перекладу своїм змістом може мати як «публічну службу», так і 

«публічну послугу». З точки зору українського понятійного апарату послуга 

є благом, яке надається і споживається, тобто об’єктом відносин між певними 

суб’єктами, в той час як «служба» в адміністративному праві України 

сприймається в контексті Закону України «Про державну службу» [1]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 цього закону «державна служба» є публічною, 

професійною, політично неупередженою діяльністю із практичного 
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виконання завдань і функцій держави. Контекстуально функціонуючі в різні 

періоди в Україні служби: митна служба, податкова служба, державна 

прикордонна служба, державна міграційна служба були орієнтовані на 

виконання покладених на них завдань як правоохоронних органів країни з 

відповідним адміністративно-правовим статусом.  

Завдання, виконання яких було покладено на МВС України в контексті 

пошуку оптимального способу взаємодії органів державної влади з 

приватним сектором (фізичними та юридичними особами) також зазнали 

такого впливу, що є закономірним з погляду на характер змін в характері та 

спрямованості діяльності держави.  

Оскільки діяльність є невіддільною від особи, яка здійснює таку 

діяльність, існує потреба в дослідженні правового статусу суб’єкта 

діяльності, самої діяльності та їх діалектичного зв’язку особа-діяльність. 

Виходимо з того, що адміністративно-правовий статус окремих державних 

органів та їх структурних підрозділів має формуватися з урахуванням 

зазначених чинників: 1) правового режиму відносин «держава» - «людина», 

орієнтованих наразі на служіння держави людині; 2) виконання поставлених 

завдань з забезпечення правопорядку та урегульованості суспільних 

відносин; 3) покладання певного кола повноважень на суб’єкта 

адміністративного права; 4) досягнення мети забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів людини. 

Пошук ідеальної моделі публічного управління в Україні привів до 

світового, і, зокрема, європейського досвіду. Виявилося, що основними 

формами публічного управління є дві моделі: бюрократична та 

менеджментна. Обидві мають як позитивні, так і негативні сторони. 

Бюрократична є глевкою, неоперативною, проте, зважаючи на примусовість 

та імперативність рішень, контроль за їх виконанням та дисципліною, 

дозволяє досягнути певного результату в глобальному державному масштабі. 

Фактично, це є авторитарний силовий метод.  
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Другий, який базується на теорії менеджменту, має свої пріоритети та 

недоліки. Здобутком є: орієнтація на «клієнта», яким є або громада, або 

конкретна особа, носій прав та свобод; орієнтованість на оперативне 

визначення способів досягнення результату, забезпечення ефективності 

управлінської діяльності, висока управлінська відповідальність і сприйняття 

державних службовців як кваліфікованих менеджерів, застосування 

концептуально-інструментальних засобів, притаманних сучасному 

менеджменту. 

У світі відбувається перехід до найбільш сучасної моделі публічного 

управління, яка визначена Всесвітнім Банком як New Public Management 

(«нове суспільне управління»). 

Його становлення відбулося в 80-90-х роках минулого століття як 

відповідь на кризові явища в управлінні державою. Його принципами є: 

бюрократія, ієрархічність організації, централізація, стабільність організації 

державної служби. Тим не менше, ця модель створена як здатна бути 

гнучкою у прийнятті управлінських рішень, делегуванні повноважень з 

вищого рівня на нижчий, посиленні механізмів зворотного зв’язку.  

Інша модель будується на концепції Good Governance (термін «Good 

Governance» з’явився в 1997 р. у рамках Програми розвитку ООН). Вона 

увібрала в себе підходи New Public Management та Networked Government 

(культура консенсусу в системі державних і недержавних інституцій, які 

взаємодіють між собою у визначених сферах політики на основі ресурсної 

залежності з метою досягнення спільного результату на основі врахування 

спільних інтересів). 

Науковцями визначено, що загалом «Governance» є більш широким 

поняттям у порівнянні з «administration» і «management».  

Семантично зміст «Governance» наповнений категоріями: 

«демократичне врядування», «нове врядування», «досконале врядування», 

«добре врядування», «належне врядування», «етичне та прозоре врядування», 

«ефективне врядування». Це дає підстави розуміти Good Governance як 
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модель управління, що відповідає вимогам відкритого, демократичного і 

справедливого суспільства; регулює взаємовідносини між державною владою 

та бізнесом і громадськістю на рівних, таких, що базуються на поважному 

ставленні до сторін, началах.  

Good Governance інколи визначають і як середовище співпраці багатьох 

сторін-стейкхолдерів у вирішенні певних проблем, або ж, спільний пошук 

варіанту вирішення певної проблеми з урахуванням інтересів всіх учасників. 

Наразі вироблено європейські стандарти публічного управління. Вони 

можуть бути визначені як комплекс принципів і норм формування й 

упровадження політик, вимог до системи управління, які в сукупності 

створюють засади добровільного й повторного їх застосування в діяльності з 

метою побудови й реалізації сучасної публічної влади, орієнтованої на 

людину, її права та свободи. 

Публічне управління може здійснюватися на загальнодержавному та 

регіональному рівнях. Щодо регіонального рівня було розроблено проект 

Європейської Хартії регіональної демократії, в якому розроблено принципи 

та вимоги щодо організації діяльності органів влади на регіональному рівні.  

В європейському дискурсі поняття «державне управління» (публічне 

адміністрування, публічне управління) охоплює три виміри: 

урядування (governance) як процес колективного вироблення та 

реалізації стратегічних рішень на основі механізмів консенсусу між 

публічними органами та приватними суб’єктами, формування й узгодження 

їх інтересів, координація їх дій; 

адміністрування (administration) визначається як чіткий розподіл 

повноважень і обов’язків між учасниками процесу та інформаційно-

комунікативне забезпечення вертикальної та горизонтальної координації дій 

між суб’єктами врядування; 

менеджмент (management) є сукупністю управлінських дій, процесів, 

що спираються на інституційну основу адміністрування і спрямовані на 

забезпечення виконання стратегічних рішень, прийнятих у системі 
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врядування. Використовуються: управлінські технології, форми, засоби та 

методи управління. 

Кожен з вимірів характеризується власними принципами. Принципами 

«урядування» є: демократичного врядування; широкої участі громадськості; 

належного врядування та адміністрування; лояльності та поваги до 

територіальної цілісності; свободи дій; нормативних правових гарантій 

охорони, здійснення та захисту; належного ресурсного забезпечення; 

міжрегіонального та міжнародного співробітництва.  

Принципами «адміністрування»: субсидіарності; концептуального 

визначення регіональної влади; взаємовідносин регіональних влад з органами 

місцевого самоврядування; конституційного та законодавчого закріплення; 

відповідальності за діяльність в інтересах населення регіону; організаційної 

незалежності; належного контролю та нагляду. 

Принципами «менеджменту» є: формування й реалізація стратегій, 

програм, проектів досягнення людиноорієнтованих цілей демократичного 

врядування.  

Зазначені підходи є загальними підходами до політики держави у сфері 

управління чи адміністрування публічними справами. За влучним 

висловленням Циганова О.Г., наразі підлягає переосмисленню предмет 

адміністративного права, предмет адміністративно-правового регулювання, 

який в Україні в пострадянський період залишався в полоні застарілої 

архаїчної доктрини, в основу якої було покладено дві складові: 1) 

юрисдикційну, яка регламентувала застосування такого засобу впливу на 

суспільні відносини, як «адміністративний примус»; 2) управлінський вплив 

держави на суспільні відносини (державне управління, державне 

адміністрування) [1, с. 31]. 

Погодимося з позицією В.Б. Авер’янова, що доктрина 

адміністративного права, яка консервує властиву тоталітарній державі 

ідеологію панування держави над людиною, за якою роль останньої 

зводиться до об’єкта, а не суб’єкта, на який спрямовані владно-розпорядчий 
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вплив і адміністративний примус з боку державних органів наразі є 

неприйнятним [59, c. 60]. 

Це зумовлене споконвічним прагненням українського народу до 

свободи та вільного життя, власної волі та вільного здійснення своїх прав. 

Проголошення незалежності України 1991 р. символізувало початок нової 

ери в історії українського народу. Воно стало шляхом до свободи, створення 

демократичного суспільства, затвердження та забезпечення прав і свобод 

людини, стремління повноцінного політичного, економічного, соціального і 

духовного розвитку народу України. Конституція України 1996 року 

увібрала в себе ці ідеї. Їх закріплено в основоположних загальних засадах, де 

в ст. 1 Україна визнається суверенною і незалежною, демократичною, 

соціальною, правовою державою. Та в контексті прав і свобод людини є 

визначальною ст. 3 Конституції України, якою людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною 

цінністю. Одне лише визнання та закріплення права людини є 

декларативним, якщо воно не забезпечене покладанням обов’язку на особу, 

зобов’язану вчинити певну дію чи утриматися від неї на користь 

управомоченої особи. З цього приводу Р.О. Стефанчук висловив усталену в 

цивілістиці позицію, що з точки зору «цивілістичного» бачення юридичних 

гарантій, їх найважливішою формою забезпечення реального здійснення 

суб’єктивних прав є кореспондуючий обов’язок, який забезпечує принцип 

синхронності в механізмі правового регулювання [1, с. 170]. В своїй позиції 

він є послідовником О.С. Іоффе, за визначенням якого якщо саме по собі 

суб’єктивне право лише створює можливість здійснення власних дій, в той 

час як той, на кого покладений обов’язок, повинен зробити визначені дії для 

того, щоб відповідні дії могли бути зроблені іншими особами [1, с. 563]. При 

цьому більшістю дослідників визнано, що важливу роль у забезпеченні 

юридичних гарантій відіграє держава. 
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З розвитком відносин потреба в удосконаленні механізмів правового 

регулювання суспільних відносин, в удосконаленні гарантій здійснення прав 

і свобод людини посилюється. 

Адже саме по собі лише закріплення чи проголошення прав і свобод 

людини і громадянина нічого не варте без реальних гарантій. Але і ці гарантії 

мають бути нормативно закріпленими і бути частиною механізму 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина. В спеціальній правовій 

літературі зазначається, що гарантії є приписами, закріпленими в нормах 

права, які в свою чергу теж потребують забезпечення своєї дієвості. Ця 

дієвість забезпечується, щонайменше, трьома механізмами: механізмом 

правового регулювання, механізмом реалізації прав і свобод, механізмом їх 

забезпечення конституційних прав і свобод. Право закріплює різні моделі 

обов’язкової, забороненої чи дозволеної поведінки суб’єктів, регулює 

відносини шляхом впливу на поведінку їх учасників. 

В ст. 3 Конституції України прямо закріплено чи не найголовніші 

базові основоположні принципи діяльності держави та її органів: 1) права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави; 2) держава відповідає перед людиною за свою діяльність; 3) 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави. 

За визначенням С. Головатого ці принципи є основою, яка: 1) 

легітимізує саму державу; 2) вказує на саме призначення держави; 3) 

визначає головний обов’язок держави. Та всі вони орієнтовані на права 

людини. З цього ним зроблено закономірний висновок, що ця основа у 

поєднанні з положеннями ст. 1 Конституції України визначила набуття 

Україною міцного підґрунтя для юридичного порядку, за яким держава існує 

для блага людини, а не людина для держави [1, с. 64]. Водночас ним було 

критиковано зміст ч. 2 ст. 3 Конституції України в частині розуміння під 

гарантіями прав і свобод людини явищ, які сприяють здійсненню прав і 

свобод людини, їх охорону та захист, як згадку про такі гарантії, які 
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зобов’язують державу не лише проголошувати, декларувати у Конституції й 

інших законах права і свободи, але й дбати, піклуватись про їхню 

здійсненність, можливість реалізації. Дійсно, може статися враження, що 

коли стаття не містить положення, що держава бере на себе обов’язок 

забезпечувати відповідне право людини, то воно є незабезпеченим. Проте, це 

не так, адже ч. 2 ст. 22 Конституції України прямо закріплено, що 

конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Та, 

напевно, в ній йдеться про гарантії не бути скасованими. Певна річ, що тут не 

йдеться про їх забезпечення в контексті забезпечення здійснення та захисту. 

Становлення ідей свободи, ідей природних прав людини та їх визнання 

і охорони відбувалося протягом усього періоду існування людства. 

Становлення ідеї свободи розпочалося в давні часи. Оскільки 

найгостріше стояло питання взаємовідносин між людьми та між людьми і 

державою, сім грецьких мудреців (Фалес, Пітак, Перііандр, Біант, Клеобул, 

Хілон, Солон) намагалися знайти і витлумачити вирішення питання 

взаємовідносин людей між собою та державою. Вони виходили, в першу 

чергу, з тих позицій, що для свободи і недоторканості людини необхідні 

закони.  

На думку Платона гарантії свободи і недоторканості людини можуть 

проявлятися лише в ідеальній державі. В той же час, він висловлював 

припущення, що гарантії свободи коріняться в ідеальній людині. 

Його учень Аристотель стверджував, що свобода волі є результатом 

постійної тенденції наближення людського розуму до космічного, чи іншими 

словами, як пізнання природної необхідності і вільного прагнення людини до 

неї. 

Пізніше Цицерон обґрунтовував ідеї свободи як такі, які пов’язані з 

рівністю. На його переконання свобода громадянина – це його права, 

складова частина загального правопорядку, всієї державності.  

Першим офіційним документом у світі, який закріпляв права та 

свободи стала «Велика хартія вольностей» 1215 р. (лат. Magna Carta 
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Libertatum). В ній закладено основи концепції прав людини, створено 

передумови для подальшого утвердження свободи і верховенства права.  

Наступними ключовими для людства актами стала Декларація 

незалежності США 1776 р. та Французька Декларація 1789 р. (Déclaration des 

Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) (DDHC). 

В ті часи ключовою була ідея, яка віднайшла своє закріплення в цих 

актах і в інших подібних актах, стала ідея природних прав поруч із поняттям 

свободи. 

Це природне право відноситься до Стародавньої Греції, з двома 

школами: 

- школа Платона щодо природніх прав. Характеризується як 

суб’єктивна школа природніх прав (почуття справедливого і несправедливого 

в людській істоті, в його совісті, він може виявити, що правильно чи 

несправедливо в глибині самого себе); 

- школа Аристотеля, - школа об’єктивних природніх права: природне 

право може бути виявлене через очікування суспільства, яке прагне 

інститутів і правил. 

Але, фактично, ці дві школи не протиставлялися одна одній. Проте, їм 

протистояли релігійні позиції - св. Августина для Платона і св. Фоми 

Аквінського для Аристотеля.  

В більш пізню епоху Просвітництва теорія соціального договору стає 

модною. На питання як має бути організоване суспільство і як на це впливає 

стан природи, різні автори розуміли по-своєму. Так, за Д. Локком – основним 

критерієм виступає щастя; за Т. Гоббсом - безпека і життєздатність.  

Концепція Джона Локка привернула більшу увагу та симпатію, але у 

цю схему втрутилося кілька письменників з «вульгарним» розумінням 

природніх прав, які відстоювали позицію суспільного договору, на основі 

якого люди відмовлялися від ряду природніх прав людини (Ж.Ж. Руссо). В 

той же час, з ним можна погодитися в тому сенсі, що загальна воля 
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проявляється в законах, однак, прийняття законів – є результатом роботи 

представників, а не безпосередньо народу. 

За його теорією індивіди, уклавши суспільний договір, набувають 

громадянських прав та обов’язків. Індивідуальні права, в тому числі свободи 

набувають юридичного характеру і забезпечуються об’єднаною силою всіх 

громадян. 

Об’єднуючись в народ, всі учасники договору залишаються вільними і 

рівноправними. З цього слідує народний суверенітет, невідчужуваний і 

неподільний.  

Загалом, ця ідея впроваджена в Конституції України, в якій прямо 

закріплюється, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування (ст. 5 Конституції України). 

Розвиток прав і свобод людини і громадянина одержали своє 

відображення в лібералістичних концепціях світової юридичної думки, 

законодавстві та юридичній практиці ХІХ-ХХ ст.  

В першій половині ХІХ ст. буржуазія завойовує та зміцнює свої 

позиції. Прагнення буржуазії до свободи, прогресу і законності спонукали 

виникнення відповідної ідеології того часу, - буржуазного лібералізму.  

Ця концепція була реалізована в німецькій ліберальній ідеології. В 

основі ідей І. Канта вбачаються просвітницькі ідеї лібералізму, які 

ґрунтуються на ідеї індивідуалістичної школи природного права. На думку І. 

Канта, свобода особистості полягає в тому, щоб визначати самому для себе 

мету і варіанти поведінки, що відповідають цій меті. Право І. Кант поділяв на 

природне, позитивне і справедливість.  

Позитивне право на його переконання складається з двох ознак: а) 

закріплення свободи індивіда; б) узгоджене правило поведінки для усіх 

вільних осіб.  

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831) відомий, крім іншого, як 

творець «Філософії права» (1821). В основі його світорозуміння лежить ідея 
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«світового розуму» чи «чистого розуму», «світового духа», що проявляють 

себе в мисленні та самопізнанні. У філософії духу він розумів суб’єктивне, 

об’єктивне та абсолютне. Саме право Г.В.Ф. Гегель визначив як наявне буття 

свободи, певний ступінь розвитку свободи. Сама свобода закладена в 

конструкції абстрактного права і має кілька ступенів: а) рух від абстрактного 

до конкретного; б) судження про неправди; в) змішування абстрактного 

права і моралі (об’єктивація свободи через сім’ю, громадянське суспільство і 

державу. Відтак, абстрактне право формулюються як «Будь особистістю і 

поважай інших як особистостей!». Конкретне право має прояв у формальній 

свободі. Концептуально ідеї Гегеля можна висловити наступним чином: а) 

існує формальна рівність всіх членів громадянського суспільства; б) держава 

і право є засобами визначення і забезпечення формальної рівності людини і 

громадянина.  

Відтак, це питання залишається актуальним і наразі, оскільки йдеться 

про пряму та представницьку демократію, народовладдя, - наскільки 

представники та слуги народу служать народові і чи дійсно вони 

представляють інтереси народу? В Україні в період козацької доби погляди 

на людину, її права та обов’язки висвітлювалися в роботах Б. 

Хмельницького, І. Мазепи, П. Орлика. Ідеї П. Орлика було викладено в 

першій у світі Конституції Пилипа Орлика 5 квітня 1710 року і стосувалися 

національний державний суверенітет України. Вагомий внесок у розвиток 

ідей свободи і недоторканості людини в Україні в XVIII-XIX ст. здійснили Ф. 

Прокопович, Г. Сковорода, Я. Козельський, М. Костомаров, М. Максимович, 

Т. Шевченко. Та нам найбільш привабливими здалися погляди Я.П. 

Козельського (1728-1764), на переконання якого природні права людини і 

суспільний договір є взаємопов’язаними: природній стан людей є не 

ідеальним, тому перевага повинна надаватися державно-правовому етапу 

розвитку людей; позитивні закони повинні ґрунтуватися на природному 

праві, інакше їх вважати справедливими; всі люди повинні бути формально 

рівними перед законом, влада й індивід повинні нести спільну 
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відповідальність; зміна суспільних порядків бачиться у реформах, просвіті 

людей, вихованні вміння застосовувати справедливі закони з метою мирного 

їх існування і розвитку. 

Яків Козельський, як і Ф. Прокопович і Т. Гоббс, був прихильником 

теорії суспільного договору. Його теорія суспільного договору містила ідеї 

рівності всіх громадян перед законом і взаємної відповідальності влади і 

громадян за виконання договору. Він наголошував, що завдяки суспільному 

договору людина здобуває волю і власність, а природна рівність 

поступається рівності по договору і праву [15, с. 33]. 

Проголошення незалежності України знаменувало 1991 року курс на 

демократизацію суспільства і системи державної влади. З огляду на це, 

питання розвитку, формування, становлення української держави, 

визначення принципів функціонування державної влади стали більш ніж 

просто актуальними. Серед сучасних українських науковців, які займалися 

дослідженням цих питань варто виділити таких: М. Банчук, М. Бойчук, О. 

Горбань, Г. Зеленько, А. Колодій, А. Кудряченко, Ю. Левенця, В. Тимошенко 

та ін. Особливої уваги в цьому контексті мають праці Б. П. Андресюка «На 

шляху до громадянського суспільства: європейський контекст суспільно-

політичного розвитку України», колективні праці І. Т. Паська, Я. О. Паська 

«Громадянське суспільство і національна ідея: Україна на тлі європейських 

процесів. Компаративні нариси» та Т. Розової «Громадянське суспільство: 

історія та сучасність». В цій праці проведено аналіз актуальних питань 

формування громадянського суспільства, а також сучасних положень про 

вплив держави на громадянське суспільство. 

Помаранчева революція 2004 р. стала символом стремління 

українського народу до волі та справедливості, до справедливого державного 

будівництва на демократичних засадах, принципах народовладдя та 

демократії. Тому сприяло і формування громадянського суспільства. 

Подальший вибір українського народу було підтверджено під час революції 

Гідності 2013-2014 р.р. 
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Потреба оновлення такої важливої галузі правового регулювання 

суспільних відносин, як адміністративного права потребувало оновленої 

доктрини. На твердження В.Б. Авер’янова головним завданням такої 

доктрини мало стати утвердження визначальної спрямованості 

адміністративного права на забезпечення реалізації та захисту прав громадян. 

Як наслідок підґрунтям та основоположною засадою оновленого 

адміністративного права має бути людиноцентриська ідеологія як ключовий 

засіб гармонізації відносин між публічною владою і людиною [500, с. 88]. 

Одним з перших нормативно-правових актів, що поклав фундамент 

реформування державного управління і його трансформацію в систему 

публічного адміністрування став Указ Президента України від 22.07.1998 р. 

«Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в 

Україні» [501]. Ідеї, закладені в цій концепції здійснили ідейний поштовх до 

переосмислення сутності, змісту та призначення публічної влади, теоретичні 

засади публічного адміністрування в Україні. Відтак на питання призначення 

публічної влади була дана остаточна відповідь служіння людині.  

Згодом О.Г. Цигановим було висловлено тезу щодо необхідності в 

сучасних умовах переосмислення предмету та методу правового 

регулювання адміністративного права [452, с. 31]. Погодимося, що тривалий 

час визначення адміністративного права вже в період незалежної України 

перебувало в фарватері застарілої ідеології радянських часів: ідеології 

«державного управління» суспільними справами. 

Наразі науковцями в галузі адміністративного права виявлено 

«дихотомію» предмета адміністративного права, яка виявила окрім 

«управлінського» елементу ще й надання публічних чи адміністративних 

послуг. Водночас, О.Г. Циганов другим елементом структури предмету 

адміністративного права визначив «публічно-сервісну» складову. Такий 

висновок ним було зроблено на підставі обґрунтування кола відносин, 

врегульованих адміністративним правом. І такими ним визначено відносини: 

1) державно-управлінські; 2) публічно-сервісні (або обслуговуючі) 
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відносини. Притому, останні ним визнано домінуючими [452, с. 32]. Загалом, 

погоджуючись з таким підходом щодо дихотомії предмету адміністративного 

права, питання щодо визначення другої її складової як «публічно-сервісної» в 

науці адміністративного права наразі є дискусійною, попри те, що загалом 

включення відносин з надання публічних послуг є вже практично 

загальновизнаним. Так, В.В. Галунько, визначаючи складові предмету 

адміністративного права, звернувся до праць А. Єлістратова, який такими 

визнав відносини між правлячою владою та особами [114, с. 129]. Звичайно, 

в контексті дослідження, не зважаючи на те, що автором було застосовано 

узагальнену категорію «особи», розуміємо її як таку, яка не є суб’єктом 

владних повноважень. Закономірно, що такими є фізичні та юридичні особи, 

які відчувають на собі вплив діяльності суб’єктів владних повноважень. 

Умовно їх можна назвати особами приватного права. Водночас, цінним є 

його підхід, за яким предметом правового регулювання є коло відносин: 1) 

відносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням публічною 

адміністрацією прав і свобод та законних інтересів приватних осіб у процесі 

надання адміністративних послуг; 2) адміністративною діяльністю публічної 

адміністрації щодо здійснення виконавчо-розпорядчої (публічної 

управлінської) діяльності: а) у процесі виконавчої діяльності публічна 

адміністрація забезпечує публічне виконання законів на території всієї 

держави; б) розпорядча діяльність, яка полягає в ухваленні суб’єктами 

публічної адміністрації підзаконних нормативно-правових актів на основі та 

з виконання законів. В.В. Галунько належить також висновок щодо 

визначення предметом адміністративного права України суспільні відносини, 

що виникають між суб’єктами, які здійснюють публічне адміністрування та 

приватними особами, які за змістом класифіковано на: 1) надання 

адміністративних послуг; 2) здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності 

[502, с. 27]. 

Вирішення питань загальнотеоретичного характеру, зокрема, провідної 

ідеї, принципів та засад правового регулювання адміністративних відносин 
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відіграє ключове значення для визначення питань прикладного характеру та 

пізнання сутності окремих інститутів адміністративного права, зокрема, 

діяльності публічних органів з надання публічних (адміністративних) послуг. 

В основі такого підходу лежить застосування двох методів наукового 

пізнання – індукції та дедукції, особливо коли йдеться про пізнання явищ 

«загального» та «особливого». 

Водночас, діалектичний метод пізнання дозволяє пізнати явища та 

процеси правової дійсності у їх взаємодії та взаємозв’язку. Так, пізнання 

особливостей адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС України неможливо поза межами пізнання загальної 

спрямованості вектору правового регулювання адміністративних відносин, 

доктрини людиноцентризму чи людиноцентричної ідеології, які лежать в 

основі такого регулювання, пріоритетних напрямків, поняття, сутності та 

ознак публічних послуг, що надаються органами державної влади та їх 

структурними підрозділами, адміністративно-правового статусу таких 

органів, порядку їх створення та ліквідації, визначення їх компетенції та 

повноважень, відповідальності, особливостей їх публічної діяльності та 

контролю за дотриманням ними законодавства та ін. Досліджуючи 

особливості адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України, неможливе його визначення та правова характеристика без 

визначення вищезазначених категорій.  

Визначимо змістовне наповнення провідної ідеї, про яку йшлося у 

висловленні В.Б. Авер’янова, як концептуальної ідеї сучасного 

адміністративного права, - ідеї людиноцентризму. А. Маслова, досліджуючи 

зміст та нормативну основу концепції людиноцентризму в адміністративному 

праві, визначила, що вона ґрунтується на філософських поглядах, які 

пройшли еволюцію свого становлення. Вона визначила передумови 

виникнення та розвитку ідей людиноцентризму в адміністративному праві: 

запит на оновлення розуміння природних прав людини та їх місця в системі 

цінностей суспільства та держави; становлення та розвиток громадянського 
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суспільства; впровадження оновлених ідей людиноцентризму в усі сфери 

людського буття; адаптація національного права до європейських стандартів 

в умовах євроінтеграційних процесів; інтеграція до європейського 

адміністративного простору та імплементація його принципів та ін. Авторка, 

маючи на меті з’ясувати сутність ідеології людиноцентризму як основу 

адміністративного права, звернулася до її загально філософського змісту. 

Останнє змушує звернутися до природи людини, сенсу її існування та 

цінностей, які стали основою для її суджень, що людиноцентризм є новою 

стратегією розвитку суспільства, в основу якої покладено орієнтація на 

духовні цінності, а не накопичення матеріальних благ [503, с. 118]. 

На переконання Кремінь В.Г. ідеологія людиноцентризму є філософією 

гуманістично орієнтованого підходу до розуміння соціальних відносин та 

особистості, яка детермінує соціальну орієнтованість держави. Система 

принципів останньої виходить з розуміння людини як найвищої соціальної 

цінності. Відтак, соціальна держава діє для і заради людей [172, с. 21]. В 

свою чергу Шумка М.Л. визначає, що людиноцентризм в сучасних 

глобалізаційних умовах є новою якістю філософсько-освітнього розуміння 

ролі людини, яке залишило позаду класичний антропоцентризм, гуманізм, 

антропологію та інші філософські течії [506].  

А.Б. Маслова, переводячи ці погляди в площину вирішення проблем 

прикладного характеру, зокрема, побудови новітньої моделі правового 

регулювання суспільних відносин, які складають предмет адміністративного 

права, визначила, що акцентування уваги на самій людині, на її цінності для 

суспільства і держави (а не навпаки), її правах і свободах, зумовило 

усвідомлення цієї концептуальної ідеології як правової формули спра-

ведливості та центральним елементом в побудові правової держави [213, с. 

121].  

Мельник Р.С. також обґрунтовує основоположність ідеї 

людиноцентризму для формування сучасного українського 

адміністративного права, яке повинне мати своєю основною метою 
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створення необхідних умов для здійснення приватними особами у сфері 

публічного управління всього належного їм масиву прав, свобод та законних 

інтересів [507, с. 6]. Солідаризуємося з ним та визнаємо, що дійсно, 

людиноцентризм нарешті отримав визнання на рівні влади. Цьому слугувало 

формування засад державної політики України в галузі прав людини, 

закріплених в Постанові Верховної Ради України від 17.06.1999 р. [295]. 

Зазначеною постановою було визначено основні принципи та напрямки 

державної політики в галузі прав людини. Так, серед основних принципів 

було визначено: визнання прав і основних свобод людини і громадянина 

такими, що дані людині від народження і є невід’ємними; забезпечення 

верховенства прав і основних свобод людини у відносинах з державою; 

забезпечення рівності всіх людей перед законом і судом; визнання 

верховенства права, за яким проголошення і реалізація прав і основних 

свобод людини і громадянина засновано лише на законі; недопущення 

звуження змісту та обсягу проголошених Конституцією України прав і 

основних свобод людини і громадянина. Та на наше переконання, чи 

ненайголовнішими стали два принципи, якими визначено міру свободи особи 

та держави: 1) визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до 

принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється 

законом; 2) визнання обмеженості свободи держави, її органів і посадових 

осіб відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що прямо 

передбачається законом. Важливою гарантією цих принципів стало 

закріплення в Прикінцевих положеннях норми, що жодне з положень Засад 

державної політики України в галузі прав людини не може тлумачитися 

всупереч правам і основним свободам людини, а самі положення є основою 

законотворчої діяльності в сфері прав і основних свобод людини. 

Слушним стало зауваження Федорук Н.С., яким поставлене питання 

дійсного перетворення сучасного адміністративного права в площину 

декларованого людиноцентризму. Автор критикує проголошення під 

прапором «людиноцентризму» етатистських та патерналістських за своєю 
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сутністю ідей та принципів адміністративного права, що мають корінням 

«державне управління» радянського періоду, змінивши лише термінологію 

«державне управління» на «публічне адміністрування» без зміни його 

світоглядної наповненості. Дійсні перетворення мають знаменувати перемогу 

людиноцентризму та його остаточне впровадження в матерію 

адміністративного права лише після дійсного оновлення уявлень про сутність 

публічних відносин, публічної влади та ролі суб’єктів владних повноважень 

у забезпеченні інтересів та прав людини. Такими ознаками, у співставленні з 

ознаками адміністративного права, на думку автора є: 1) розуміння права не 

як «директиви» чи припису держави, а як матеріального, формалізованого 

відображення права природного, щодо якого суб’єкт публічної влади 

виступає гарантом його здійснення; 2) відсутність ототожнення публічної 

влади з застосуванням лише засобів примусового впливу на учасників 

адміністративних відносин; 3) наявність у суб’єкта публічної влади владних 

повноважень, необхідних для забезпечення прав людини, визнаних 

суспільством; 4) приватні фізичні та юридичні особи є рівними учасниками 

правовідносин поряд із суб’єктами публічної адміністрації; 5) пріоритетність 

інтересів людини над інтересами держави. Інтерес же держави сприймається 

як інтерес у створенні мети охорони прав особи [425, с. 249].  

Загалом, погоджуючись з наведеною порівняльною характеристикою 

ознак соціально, людиноцентрисько орієнтованої держави та існуючої в ній 

доктрини адміністративного права, все ж, звертає увагу наявність 

неточностей в окремих з означених положень. Так, категорія «приватні 

фізичні та юридичні особи» не є усталеною в категоріальному та 

понятійному апараті, а ні теорії права, а ні адміністративного права, а ні 

права цивільного, яке і виробило категорії фізичної та юридичної особи, які 

застосовуються усіма галузями права. Ці категорії є універсальними, попри 

те, що в цивільному праві ЦК України 2003 року було закріплено 

специфічний вид юридичної особи, - «юридичної особи публічного права», 

яка наразі є спірною в цивілістиці з точки зору визначення провідної ознаки – 
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створення розпорядчим актом органу державної влади. Але цивілістами 

ставиться справедливе питання: адже і державні підприємства створюються 

на підставі такого розпорядчого акту. Напевно, все ж таки, назвою 

«юридична особа публічного права» законодавець прагнув розмежувати 

участь суб’єкта в цивільному обороті як рівного учасника цивільних 

відносин від суб’єкта, створеного з метою виконання публічних завдань, 

тобто завдань управлінського, розпорядчого, адміністративного, 

правоохоронного і т.п. характеру. З розумінням ставимося до намагання 

автора підкреслити дихотомію права публічного та приватного, та 

відповідно, суб’єктів, що є носіями владних повноважень та суб’єктів, які 

такими не є. Дійсно, не будучи носіями таких повноважень, вони є 

учасниками інших відносин, зокрема, приватних, як відносин між юридично 

рівними учасниками, які не перебувають у відносинах «влада»-

«підпорядкування» і характеризуються ініціативністю, диспозитивністю, 

самостійністю та власною волею і свободою прийняття рішень, участю у 

відносинах від власного імені та майновою відокремленістю. 

Видається, що особи публічного права на відміну від осіб приватного 

права мають різні ознаки з числа наведених. Зубар В.М. в цьому контексті 

висловився, що поділ юридичних осіб на юридичних осіб публічного та 

приватного права мав би виходити з критерію поділу права на публічне та 

приватне (jus publicum та jus privatum), оскільки публічне право регулює 

відносини між органами влади і між ними і приватними особами і 

спрямоване на захист інтересів суспільства вцілому. На противагу ньому, 

приватне право регулює відносини між приватними особами (фізичними і 

юридичними) і забезпечує їхні приватні інтереси [130, с. 33]. 

За визначенням Самойленка Г.В. поділ права на публічне та приватне 

належить видатному юристу епоху Великої Римської імперії Ульпіану, який 

визначив, що публічне право «ad statum Romana spectat» (звернене до статусу 

Римської держави), в той час як право приватне «ad singulorum utilitatem» 

(звернене до інтересів приватних осіб) [512, с. 10]. О.І. Харитонова 
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конкретизувала, що наразі публічне право є сферою державних інтересів 

(побудова та діяльність держави як публічної влади, регламентація діяльності 

державного апарату, посадових осіб, державної служби, кримінального 

переслідування та ін.), тобто, інститутів, побудованих у вертикальній 

площині на засадах влади і підпорядкування на принципах субординації [513, 

с. 91-92]. Попондопуло В.Ф. визначив, що приватне право регулює 

відносини, які опосередковують зв'язки між незалежними одна від одної 

приватними особами. Правовому становищу суб’єктів приватного права 

відповідає мета рівності, оскільки сама діяльність кожної з таких осіб є 

вільною і ґрунтується на власному інтересі [265, с. 26]. На основі цих 

аргументів цілком обґрунтованим виглядає висновок В.М. Зубар щодо 

необхідності у якості основного критерію поділу юридичних осіб на осіб 

приватного та публічного права визнавати не порядок, а мету створення, а 

також сферу, в якій може діяти та або інша особа [130, с. 33]. На переконання 

Н.С. Кузнєцової створення юридичних осіб публічного права ґрунтується на 

приписах законів, якими забезпечуються публічні інтереси, і ними 

здійснюються, відповідно, публічні функції. До того ж, порядок їх створення, 

організаційно-правові форми, правове становище не є предметом цивільно-

правового регулювання і визначається публічними законами [176, с. 215]. В.І. 

Борисова також визначила юридичні особи публічного права через мету їх 

діяльності як публічно-правових утворень. До них вона віднесла органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, 

державні установи тощо, що мають на меті державні інтереси, якими вона 

визначила визнані державою і забезпечені правом інтереси соціальної 

спільноти, задоволення яких є гарантією її існування і розвитку [50, с. 7-8]. 

З цього приводу таким, що заслуговує на увагу є точка зору, 

висловлена О.Р. Шишкою щодо вади, якої допустився законодавець, 

визначаючи юридичну особу публічного права самостійним суб’єктом 

відносин. Погодимося з його твердженням: «Публічні юридичні особи, а не 

юридичні особи публічного права. Саме така назва вважається більш 
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коректною. Це пов’язане з тим, що юридична особа публічного права є 

явищем суто цивілістичним» [19, с. 52]. Існування такого суб’єкта зумовлене 

тим, що існує потреба опосередкованої участі держави через свої органи у 

цивільному обороті. Хоч відповідно до ЦК України держава в цивільних 

відносинах є рівним учасником та діє в них, проте, об’єктивно самостійно, не 

через органи вона діяти не може. З цього автор робить цілком логічний та 

закономірний висновок, що потреба у наданні публічно-правовим 

утворенням статусу юридичної особи зумовлене необхідністю виконання 

державою своїх функцій, які вона здійснює через свої органи. Відтак, їхній 

статус призначений слугувати досягненню державних інтересів, інтересів, які 

визнані нею і забезпечені правом у якості суспільних, публічних інтересів. 

Дійсно, це досягається в тому числі і шляхом використання державного 

майна, яке перебуває в управлінні публічних юридичних осіб, за рахунок 

чого такі публічно-правові утворення з однієї сторони можуть брати участь у 

майнових відносинах, договірних та інших в статусі юридичної особи, а з 

іншої, - бути учасником адміністративних відносин з метою реалізації 

функцій та завдань держави [19, с. 52]. Водночас, інші висновки О.Р. Шишки 

є дискусійними. Так, автор робить висновок, що статус юридичної особи 

публічного права не спрямований на реалізацію публічної функції, а лише 

сприяє її виконанню, проти семантичне сприйняття найменування такого 

суб’єктам як такого, існування якого пов’язане з необхідністю його участі у 

відносинах з реалізації публічних (державних, суспільних) інтересів, 

притому, участь у цивільних відносинах у такому випадку є виключенням. Та 

врешті він визнає, що такий висновок не може бути істинним та правильним, 

оскільки публічна юридична особа хоч і може наділятися компетенцією, 

проте, це є виключенням із загального правила і не характерне для усіх 

публічних юридичних осіб [19, с. 53]. Врешті, він все ж таки визнає, що 

основним критерієм розмежування «публічного» та «приватного» є предмет 

правового регулювання. 
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Наведене дає підстави для класифікації підстав та критеріїв 

розмежування сфери публічної та приватної відповідно до висловлених 

позицій науковців: 1) коло регульованих правом відносин; 2) наявність 

публічного чи приватного інтересу; 3) особливості правового статусу 

учасника відносин; 4) наявність пріоритетної волі одного з учасників. 

Федорук Н.С. визначено узагальнені критерії дихотомії права 

публічного та приватного, відповідно і сфери регульованих ними відносин, а 

відповідно, і правового статусу учасників, оскільки останній зумовлений 

регульованими правом відносинами та завданнями, які ставляться перед 

механізмом їх правового регулювання. Такими критеріями є: 1) інтерес, який 

захищається; 2) особливості суб’єктного складу та структура зв’язків між їх 

учасниками; 3) особливості правового регулювання (суб’єкт, метод, 

принципи); 4) особливості захисту порушених прав [425, с. 250]. Підхід 

поступового аналізу кожного з означених критеріїв-елементів дозволяє на 

основі методів наукового пізнання дедукції та індукції як визначити правову 

характеристику окремих елементів, так і через окреме пізнати повною мірою 

сутність «загального». Обраний нами в дослідженні особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України підхід наукового пізнання від «загального» до «особливого» має 

дозволити не лише пізнати та надати правову характеристику 

адміністративно-правового статусу означеного органу, але й забезпечити 

пізнання його взаємозв’язку з іншими елементами загального механізму 

правового регулювання адміністративних відносин, забезпечивши 

обґрунтованість висновку щодо вірності застосовуваних підходів до 

формування окремих елементів статусу, зокрема, компетенції та 

повноважень, прав та обов’язків та, врешті спрямованості та орієнтованості 

діяльності у відповідності до сформульованих та формалізованих принципів, 

яким має відповідати така діяльність. Принаймні, вони повинні бути науково 

обґрунтованими. 
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Нас зацікавило питання, поставлене в своїй праці Федорук Н.С. щодо 

відповідності окремих критеріїв публічного права до ідеології 

людиноцентризму. Дійсно, попри те, що категорія «публічний інтерес», як і 

категорія «людиноцентризму» широко вживається в науковій правовій 

термінології, зміст категорії «публічного інтересу» залишається або не 

визначеним, або протилежним в працях окремих науковців, що потребує 

вирішення цього питання. Так, О.І. Миколенко вважає, що «публічний 

інтерес» визначається інтересом держави чи суспільства, які завжди є 

пріоритетними щодо інтересів приватної особи [228, c. 100–104]. На 

противагу ньому, Р.С. Мельник тримається позиції, що «публічним 

інтересом» є інтереси приватних осіб, які є важливими для всіх членів 

суспільства [221, c. 36]. В цьому контексті аргументованою є його позиція, 

що «публічні інтереси» відображають інтереси конкретної особи і, водночас, 

всіх інших осіб. На противагу публічному інтересу, інтерес приватний є 

інтересом конкретної особи. Беззаперечною на наш погляд є позиція О.І. 

Миколенко, що з точки зору людиноцентризму держава не може мати якийсь 

власний інтерес, відмінний від інтересів окремих осіб [228, c. 104]. Врешті-

решт, хоч держава з точки зору міжнародного права і є самостійним 

суб’єктом, сувереном, та все ж, вона є виразником волі свого народу. Стаття 

1 Конституції України також визначила, що Україна є демократичною 

державою, тобто, державою волі народу (demos cratia). Та й з точки зору 

позицій людиноцентризму держава не може протиставлятися 

громадянському суспільству. Навпаки, держава є формою організації такого 

суспільства. 

В цьому контексті класифікація публічних інтересів, запропонована 

Федорук Н.С. з точки зору людиноцентризму є цілком прийнятною. До них 

автор відніс інтереси осіб: 1) які одночасно стосуються кожної особи – члена 

суспільства або громади; 2) забезпечуються виключно шляхом реалізації 

владних повноважень; 3) захист яких здійснюється з метою виконання 
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державою своїх функцій із забезпечення прав та інтересів кожного [425, с. 

251]. 

Аналіз спеціальної наукової літератури дозволяє зробити висновок, що 

стосовно сутності та ознак «громадянського суспільства» відсутня єдність 

підходів та поглядів. Так, Н.С. Кузнєцова визначила, що термін 

«громадянське суспільство» виражає певний тип суспільства (стан, характер), 

його соціально-економічну, політичну та правову природу, ступінь зрілості, 

розвиненості. За її визначенням громадянське суспільство є найвищим 

ступенем в розвитку соціальної спільноти [3, с. 233]. Та як не дивно, 

визначаючи серед ознак громадянського суспільства стан легітимності та 

демократичного характеру влади, надійним правовим захистом особистості, 

правової держави, політичного та ідеологічного плюралізму, невтручання 

держави в приватні справи, приватне життя громадян та ін., погоджується з 

думкою, що громадянське суспільство виникає тільки там і лише тоді, коли 

де і коли інститут державності не взмозі оптимально виконувати функції 

регулятора суспільних відносин, де створюється сукупність громадянських 

інституцій, здатних на діалог з державою, здатних протистояти експансії 

держави, стримувати монопольні прагнення держави, де авторитет влади 

коригується станом громадянського суспільства [4, с. 31]. Протасов Н.В. 

висловив сучасне розуміння громадянського суспільства як суспільства, 

зданого протистояти державі, контролювати його діяльність, забезпечувати її 

характеристику як правової держави. Водночас, громадянське суспільство 

дозволяє і навіть сприяє втручанню держави в соціально-економічні процеси. 

Інша справа, таке суспільство не дозволяє перетворити соціальну систему та 

державу в тоталітарні [357, с. 535]. За визначенням О.Ф. Скакун 

громадянське суспільство є системою взаємодії в межах права вільних і 

рівноправних громадян, їх об’єднань, що добровільно сформувалися і 

перебувають у відносинах конкуренції і солідарності, поза безпосереднім 

втручанням держави, призначеної створювати умови для реалізації належних 

їм прав і свобод. Притому, вона визначила, що наразі громадянське 



74 

суспільство співвідноситься з ознакою правової держави як умова її 

формування [391, с. 45]. Висловлюємо позицію, що правова демократична 

держава і громадянське суспільство є взаємопов’язаними і 

взаємообумовленими інститутами: правова держава існує там, де існує 

громадянське суспільство, і, водночас, громадянське суспільство здатне 

існувати виключно в правовій демократичній державі. 

Держава забезпечує реалізацію і захист прав та інтересів членів 

суспільства шляхом здійснення своїх функцій, реалізацією владних 

повноважень. Як не погодитися з позицією В.Б. Авер’янова, щодо 

відсутності підстав вважати застосування обмежень та примусу як засобів 

впливу на поведінку осіб обмеженням приватного інтересу, оскільки метою 

застосування таких засобів є безпека і правопорядок. 

 Про таке розуміння публічного інтересу в сучасному 

адміністративному праві наголошував ще В. Авер’янов, зазначаючи, що 

публічний інтерес слід розуміти не як щось абстрактне, а як вагомий важіль 

не тільки відображення, а й забезпечення реалізації сукупності 

індивідуальних інтересів членів громадянського суспільства [7, с. 72-73]. 

Теоретичне обґрунтування обмежень в теорії права здійснено в 

дисертаційному дослідженні О.В. Левади «Пільги й обмеження в праві: 

загальнотеоретична характеристика» (2019 р.). Нею визначено, що категорія 

«обмеження» розуміється в широкому і вузькому сенсах. В широкому, - як 

встановлення певних рамок, відповідних меж у процесі здійснення будь-чого 

(прав, свобод, повноважень та ін.). У вузькому, - як «обмежене вилучення», 

тобто, як установлені вилучення законом з правового статусу в силу певних 

обставин, вилучення, які обмежують свободу й інтереси особистості, проте 

мають превентивний характер, застерігають від можливих несприятливих 

наслідків як суб'єктів, щодо яких діють, так і інших осіб [8, с. 118].  

Самойленко Г.В., досліджуючи питання меж здійснення суб’єктивних 

прав, звернувся до праць Є.О. Мічуріна та І.В. Спасибо-Фатєєвої. Є.О. 

Мічуріну, зокрема, належить вислів, що право особи не безмежне [232, с. 
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166]. І.В. Спасибо-Фатєєва звернула увагу, що межі здійснення цивільного 

права має дві складові: зміст (правомочності) та обсяг суб’єктивного права 

(поведінка, необхідна для реалізації цих правомочностей) [449, с. 143]. В 

своїх пошуках Г.В. Самойленко звернувся до положень ст. 4 французької 

Декларації прав людини і громадянина 1789 року (La liberté consiste à pouvoir 

faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque 

homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la 

jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 

Loi) [489], основним положенням якої є дозвіл свободи, свободи робити те, 

що не шкодить іншим, а здійснення природніх прав кожного обмежене лише 

тими межами, які забезпечують іншим членам суспільства можливість 

користуватися цими ж правами. До того ж, обмеження можуть бути 

визначені лише Законом. Самойленко Г.В. взяв до уваги також аргументи 

О.Ф. Скакун, яка визначила право як регулятор суспільних відносин з метою 

узгодження (компромісу) індивідуальних, соціально-групових і суспільних 

інтересів (волі) [388, с. 253]. З цього автор робить висновок, що за наявності 

різних, інколи протилежних інтересів осіб є потреба в компромісі, який 

досягається через встановлення меж та обмежень у здійсненні прав [380, с. 

272-273]. За визначенням О.В. Левади основне завдання механізму 

обмеження полягає не в тому, щоб за допомогою цього механізму стримати 

задоволення інтересу, який виходить за рамки законності, а в тому, щоб 

встановивши не стільки межі суб'єктивних прав, встановити скільки свободи 

особистості та процесу задоволення її інтересів. Оскільки ж правове 

регулювання використовує методи переконання, стимулювання, 

зобов'язання, заборони, обмеження, їх функціонування неможливе без 

механізму державного примусу, застосування якого пов'язане з втручанням в 

сферу приватних інтересів і, відповідно, обмеженням правового статусу 

особистості. Водночас, погодимося з її твердженням, що, допускаючи 

можливість державного втручання в приватну сферу держава не має творити 

свавілля. Права та інтереси особи можуть бути обмежені лише у випадках, 
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передбачених законом з дотриманням встановлених законом процедур [188, 

с. 41]. Відтак, держава в особі її органів, фокусуючи свою правоохоронну 

діяльність на обмеження правового статусу особистості, є також обмеженою 

вимогами:  

– законодавчим закріпленням принципу «дозволено лише те, що 

дозволено законом» щодо реалізації функціональних повноважень органів та 

посадових осіб, здійснюючих правозастосовну діяльність;  

– закріпленням для осіб приватного права принципу «дозволено все, 

що не заборонено законом». Притому, гарантією прав особи є закріплення 

виключного переліку підстав для обмеження державою та її органами прав 

особи.  

Представник школи цивільного права Т.І. Єгорчева до числа обмежень 

віднесла заборони [112, с. 25]. За визначенням М.О. Малай наразі існує 

декілька концепцій обмежень, які різняться і не обмежуються лише сферою 

цивільного права [201, с. 285]. Представниця школи адміністративного права 

Ю.В. Дика визначає, що адміністративно-правовим обмеженням 

суб’єктивного права варто визнавати встановлення правовими нормами 

спеціального порядку здійснення відповідного права та заборону його 

здійснення у випадках, прямо передбачених Конституцією України або 

законами України [100, с. 8]. Як вже зазначалося вище, О.В. Левада 

обґрунтувала універсальність «обмежень» та «стимулів», які є засобами 

впливу на поведінку в механізмі правового регулювання. Ці аргументи 

дозволяють зробити висновок, що: 1) обмеження є універсальною 

категорією; 2) вона є засобом впливу на поведінку особи; 3) є інструментом 

механізму правового регулювання, який забезпечує дотримання, 

непорушення, здійснення суб’єктивних прав правоуповноваженою особою; 

4) обмеження мають мету забезпечення прав осіб у правовідносинах та 

визначають межу дозволеної чи можливої поведінки; 5) встановлюють 

спеціальний порядок здійснення прав громадян; 6) законність та 
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допустимість, підстави та порядок та межі допустимих обмежень прав особи 

закріплюються законом.  

Зосереджуючи свою увагу на концепції людиноцентризму в доктрині 

адміністративного права, Р.С. Мельником було висловлено низка слушних 

зауважень. По-перше, недостатньо сказати, що людиноцентризм зобов’язує 

державу «служити» інтересам громадян, адже воно може здійснюватися у 

формі, яка супротивна інтересам приватних осіб. До того ж, таке служіння 

може бути декларативним. Важливим є також не лише закріплення вимоги 

«служити» приватній особі, але й покладання відповідного обов’язку на 

державу та її органи. По-друге, недопустимими є обмеження сфери 

застосування людиноцентризму «публічно-сервісною» сферою діяльності 

публічної влади, адже в сфері саме управлінській, яка передбачає 

застосування саме примусу, існує потенційна вірогідність порушення прав 

людини чи утруднення їх здійснення. По-третє, концепція людиноцентризму 

має поширюватися на всі сфери публічного права. По-четверте, основою 

концепції є права і свободи людини, громадянина, які мають бути визнаними, 

закріпленими в актах позитивного права та охоронюваними (мати механізм 

охорони та захисту цих прав). З цього Р.С. Мельник робить висновок щодо 

задач концепції людиноцентризму: 1) забезпечення соціально-правової 

трансформації суспільства і держави, результатом якої стане «перетворення» 

приватних осіб на громадян, вільних особистостей; 2) звільнення приватних 

осіб про неспроможність впливу на владу та державний механізм; 3) 

вироблення норм адміністративного права, які б покладали на державу та її 

органи обов’язок служити виключно інтересам приватних осіб; 4) 

формалізація як сполучної ланки між принципом верховенства права та його 

реалізацією; 5) втілення обов’язку держави служити громадянину; 6) 

перетворення доктринальної ідеї на спосіб життя українського народу та 

безальтернативний принцип функціонування влади [222, с. 8-9]. З цього 

автором поставлене пріоритетне завдання з’ясування змісту прав і свобод 

людини та процедур їх здійснення у сфері публічного управління. 



78 

Та попри схвальне ставлення до висновків автора, піддаємо критиці 

його тезу щодо потреби перетворення приватних осіб на громадян. 

Безперечно, що то є різні категорії. Перша вирізняє осіб приватного права з-

поміж осіб публічного права, в той час як статус громадянина визначає 

наявність усталеного зв’язку між державою і особою. Тож, нажаль, не є 

зрозумілим достеменно, що мав автор на увазі в цьому висловлюванні. 

В контексті втілення ідей людиноцентризму в матерію реального буття, 

видається важливим пошук оптимальної моделі адміністративно-правового 

статусу окремих органів державної влади, адже він має забезпечувати 

вирішення завдань, які ставляться перед усією системою органів публічної 

влади, органів публічного адміністрування.  

Загалом же, такий підхід переслідує не лише мету забезпечення 

чіткості правового регулювання суспільних відносин, формування 

оптимального балансу інтересів публічних та приватних, компромісу, 

вираженому у взаємних правах та обов’язках органів публічної влади та 

приватних осіб, а й у формуванні механізму забезпечення прав, свобод та 

інтересів приватних осіб.  

Загалом же, забезпечення прав особи включає: а) створення умов, що 

сприяють реалізації прав; б) охорону прав від порушень; в) захист 

порушених прав, в т.ч. відновлення чи визнання порушеного, оспорюваного 

чи невизнаного права. Під механізмом же забезпечення прав і свобод людини 

варто розуміти взаємоузгоджену систему встановлених Конституцією та 

законами України правових форм, засобів і заходів, за допомогою яких 

здійснюється реалізація прав і свобод людини та громадянина, їх охорона та 

захист. З цього слідує, що механізм забезпечення прав і свобод людини 

охоплює охорону, здійснення та захист. Останній, окрім іншого, встановлює 

базові принципи організації та функціонування органів державної влади та 

місцевого самоврядування в частині сприяння реалізації та захисту таких 

прав і свобод, визначених конституцією та імплементованих у систему 

національного законодавства нормами міжнародного права.  
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 Під забезпеченням прав людини слід розуміти діяльність органів 

держави і місцевого самоврядування, громадських об’єднань і громадян із 

створення умов (гарантій) для правомірного та неухильного їх здійснення та 

захисту. Така діяльність із створення умов для дотримання прав людини та 

забезпечення, тобто, створення гарантій їх здійснення є головним обов’язком 

української держави. Цей обов’язок полягає в обов’язку створення трьох 

механізмів: правового регулювання, правової охорони та захисту та 

правового забезпечення належних умов реалізації прав і свобод. А.Ю. 

Олійник узагальнив наукові підходи, визначивши, що забезпечення 

конституційних прав і свобод є створенням сприятливих умов для їх 

здійснення, охорони та захисту суб’єктивних прав від їх порушення; 

відновлення порушеного права компетентними органами шляхом здійснення 

матеріальних і процесуальних юридичних засобів. Солідаризуємося також з 

його позицією, що елементами, які забезпечують реалізацію конституційних 

свобод є: конституційні норми, які закріплюють конституційні свободи; самі 

конституційні свободи, їх зміст, структура, гарантії здійснення; юридичні 

обов’язки органів державної влади та місцевого самоврядування; діяльність, 

яка складає саму сутність реалізації конституційної свободи; законність і 

правосвідомість громадян; нормативне врегулювання кожної із стадій 

реалізації кожної конкретної конституційної свободи [240, с. 153]. В цьому 

контексті важливою гарантією прав людини є конституційні положення щодо 

визнання норм Конституції нормами прямої дії.  

Науковці, які проводили дослідження в цій сфері, зокрема, А.М. 

Колодій та А.Ю. Олійник звернули увагу на наявність гарантій політичного, 

економічного, соціального, ідеологічного та правового характеру. Серед 

невиключного переліку юридичних гарантій ними було визначено гарантії, 

закріплені Конституцією: 1) гарантованість конституційних прав і свобод, 

неможливість їх скасування чи обмеження (ст. 22, 157 Конституції України); 

2) гарантування судового захисту прав і свобод людини і громадянина (ст. 55 

Конституції України); 3) відшкодування за рахунок держави та чи органів 



80 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди (ст. 56 

Конституції України); 4) право кожного знати свої права та обов’язки (ст. 57 

Конституції України); 5) не зворотної дії нормативно-правових актів у часі 

(ст. 58 Конституції України); 6) право на правову допомогу (ст. 59 

Конституції України); 7) ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні 

розпорядження чи накази (ст. 60 Конституції України); 8) гарантії 

необмеженості конституційних прав і свобод людини і громадянина, крім 

випадків, передбачених Конституцією України (ст. 64 Конституції); 9) інші.  

В свою чергу, Самойленко Г.В. визначив рівні таких юридичних 

гарантій: 1) конституційні; 2) галузеві; 3) інституційні; 4) субінституційні 

[380, с. 167-168].  

Адміністративно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина 

можна поділити на три види: контрольно-наглядові, організаційно-

процедурні, юрисдикційні. Контрольно-наглядовими гарантіями є здійснення 

зовнішнього і внутрішнього контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади, урядовими органами державного управління та органами місцевого 

самоврядування, службовцями, які працюють у цих органах. До 

організаційно-процедурних гарантій належать наявність у правовій державі 

правових механізмів процедур управлінських послуг з метою надання 

фізичній особі можливостей скористатися своїм правом. Зміст 

адміністративно-юрисдикційних гарантій полягає у забезпеченні державою 

можливостей оскарження незаконних дій її органів та органів місцевого 

самоврядування в адміністративному суді та можливості захисту свого права 

в цьому органі шляхом розгляду відповідної справи на принципах законності, 

об’єктивності та істини. 

В спеціальній науковій літературі також вирізняють декілька рівнів 

гарантування. Так, Ю.Є. Полянський виділив наступні рівні: 1) він пов’язує із 

створенням державою нормативних передумов для найповнішої реалізації 

прав і свобод самими громадянами і включає правомочності власних дій та 

права вимоги. Тут він визначає правовий режим заснований на загально 
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дозвільному способі правового регулювання, виражений принципом 

«дозволено все, що прямо не заборонено законом»; 2) законодавчого 

обмеження компетенції органів держави, місцевого самоврядування та 

посадових осіб за принципом «дозволено лише те, що передбачено законом». 

Так, ч. 2 ст. 19 Конституції України закріплює, що 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, що убезпечує від спроб самочинного розширення 

повноважень органами державної влади; 3) створення державою матеріаль-

но-фінансових можливостей для реалізації громадянами окремих суб’єк-

тивних прав та ін.; 4) взяття державою під свою повну опіку певних категорій 

громадян, особливо тих, що потрапили в скрутну життєву ситуацію чи 

неспроможні внаслідок фізичних чи фізичних вад забезпечувати себе 

самостійно. Тут ми упускаємо підвищені гарантії особистої безпеки, які 

встановлені для деяких категорій державних службовців, зокрема, відповідно 

до закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів». Повні ж гарантії особистої безпеки встановлені 

лише для найвищих посадових осіб, таких як Президент України, Голова 

Верховної Ради України та деякі інші [14, с. 178-180]. 

Визначаючи філософське змістовне наповнення терміну 

«людиноцентризм» варто звернутися до праць науковців, зокрема, 

Т.І. Тарахонич, яка визнала його яскравим проявом особистих прав людини, 

в основу яких покладено життєві потреби та інтереси людини та напрямом 

гуманістично спрямованої політики держави в процесі державотворення і 

правотворення [411, с. 281-283]. Нею окреслено також сучасний стан 

впровадження концепції людиноцентризму в ідеологію наукового мислення. 

Дійсно, її було покладено в основу програмних ідей Концепції 

адміністративної реформи, завдяки чому наука адміністративного права і 

наразі продовжує розвивати ці концептуальні ідеї. За визначенням 

О.І. Миколенко вітчизняна доктрина адміністративного права наразі 
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перебуває у фазі своєї активної трансформації, проте, вона робить перші 

кроки, відмовившись від державоцентристської теорії устрою держави і 

побудови її взаємовідносин з громадянами та взявши на озброєння 

людиноцентриську теорію [227]. На думку П. С. Лютікова успішне та 

системне реформування галузі адміністративного права є неможливим без 

створення нової адміністративно-правової доктрини, головним завданням 

якої є забезпечення спрямованості адміністративного права на пріоритетність 

прав приватних осіб, впровадження конституційних принципів у всіх сферах 

суспільного життя та відмова від застарілих догм радянського 

адміністративного права, орієнтованого на задоволення державної політики 

та ідеології. На його переконання прогрес адміністративно-правової науки 

потребує якісно нових підходів. Вони повинні бути орієнтованими на 

утвердження принципу верховенства права та забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів людини [22, с. 4]. Відповідно, подальші наукові 

дослідження потребують критичного аналізу різних інститутів 

адміністративного права, проблематики суб’єктного складу адміністративно-

правових відносин та їх адміністративно-правового статусу, проблем 

державної служби, особливостей адміністративного та судового порядків 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації та 

їх посадових осіб тощо [22, с. 4]. 

В свою чергу, А.Б. Маслова піддала критиці ту наявну наукову 

літературу, в якій науковці не приділяють достатньої уваги ідеї 

людиноцентризму та її впровадженню [213, с. 126]. Безперечно, що йдеться 

про впроваджувану у сферу управління публічними справами концепцію 

«служіння». Початком упровадження доктрини «служіння» («надання 

послуг») стало запровадження в кінці 80-х років ХХ століття системи 

оцінювання роботи органів влади в Об’єднаному Королівстві, США, Канаді, 

Нідерландах, Швеції та Фінляндії, яка ґрунтується на очікуванні споживачів 

та оцінки ними якості публічних (в т.ч. адміністративних) послуг. В Канаді 

критеріями належної служби визначалися: справедливість, своєчасність, 
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професійність та компетентність службовців, їх доброзичливість, та 

досягнення очікуваного результату. В Об’єднаному Королівстві основним 

документом, який сприяв підвищенню якості публічних послуг стала Хартія 

громадянина, відповідно до якої запроваджено стандарти роботи публічних 

служб з надання публічних послуг. Органами місцевого самоврядування було 

запроваджено також місцеві хартії. Хартіями визначаються як стандарти 

послуг, так і мета, якої вони прагнуть досягти. Споживачі таких послуг 

(приватні особи, і в першу чергу, громадяни) здійснюють оцінку дотримання 

вимог хартій та досягнення зазначеної в них мети [417, с. 9].  

Організація економічного співробітництва та розвитку та Європейська 

Комісія протягом понад 25 років об’єднували зусилля в рамках ініціативи 

SIGMA, які отримали назву «Принципи». Ініціатива була орієнтована на 

створення механізму, який би забезпечував високу ефективність державного 

управління, реформування врядування в країнах-потенційних кандидатів на 

вступ до ЄС, що ґрунтується на базовому принципі забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина. В «Принципах» для урядів було 

запропоновано моніторинговий механізм ефективності реформ. Фактично, 

Принципи (SIGMA) сприяють і збору інформації, і місять засоби контролю за 

діяльністю суб’єктів публічного управління та містять комплекс вимог, до 

яких мають прагнути уряди, допомагають формувати бачення реформи 

державного управління (РДУ) та є «органайзерами» осіб, відповідальних за 

прийняття рішень.  

Концепція належного управління формувалася країнами ЄС і була в 

кінцевому рахунку закріплена в Хартії основних прав ЄС. Європейський 

стандарт публічного управління було запропоновано SIGMA у 1999 році. Він 

отримав назву «Європейський адміністративний простір» і включив наступні 

критерії-принципи: надійність, передбачуваність, підзвітність і прозорість, 

технічну та управлінську компетентність, організаційну спроможність, 

фінансову стабільність, широку та активну участь громадськості. 

Європейські стандарти демократичного публічного управління Good 
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Governance було визначено в 12 Принципах державного управління, які 

містять засади, критерії, принципи та індикатори, як елементи системи, яка 

реалізовується на платформі Європейського адміністративного простору [26]. 

Ці принципи синхронізовано з acquis ЄС, та прийнятих на її основі 

рішень. Вони містять ключові елементи інших міжнародних актів, зокрема, 

міжнародних стандартів і вимог, а також успішного досвіду країн-членів ЄС 

та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 

Мінімальним критерієм належного управління є забезпечення урядами країн 

дотримання «Принципів». Важливою новелою, характерною для 

«Принципів» в світлі нового підходу до управління спільними (публічними) 

справами стало включення до них моніторингового механізму, який є 

зворотнім комунікаційним зв’язком, моніторингом ефективності 

впровадження управлінських рішень, оцінці їх правильного чи 

неправильного вибору та визначенню завдань та способів їх досягнення для 

задоволення узагальненої мети. Моніторинговий механізм містить набір 

кількісних та якісних індикаторів, що характеризують передумови для 

успішних реформ (закони, стратегії, структури і процедури) та наслідки 

фактичного впровадження. Аналіз ефективності публічного управління 

здійснюється за індикатором оцінки від 0 (найнижча) до 5 (найвища). 

Притому, для кожного з принципів застосовано власний аналітичний 

механізм. 

Наразі систему принципів європейського врядування складають 5 

взаємопов’язаних елементів: 1) засадничі (конституційні) принципи, - 

найбільш загальні принципи, на яких ґрунтуються сучасні демократії, в т.ч. 

верховенство права, повага до прав та свобод людини, рівне ставлення, 

відсутність дискримінації, її недопустимість та заборона; 2) принципи 

належного врядування: субсидіарність, пропорційність, відкритість, 

ефективність, підзвітність, узгодженість, активна участь громадян; 3) 

принципи, які характеризують європейське врядування як унікальну та 

специфічну форму взаємодії між різними учасниками процесу прийняття 



85 

управлінських рішень в ЄС (Good Governance) на наднаціональному, 

національному, субнаціональному рівнях: горизонтальність, розвиненість 

координації, відносини партнерства між учасниками, лідерства і комунікації, 

наявність єдиних стандартів і процедур, що забезпечують ефективність 

взаємодії в системі європейського врядування; 4) принципи спільних політик 

та програм ЄС: доповнюваність і компліментарність, політика згуртування; 

пристосування Європейської комунікативної політики, забезпечення права 

громадян ЄС на повну та невикривлену інформацію [273]. 

О.О. Шевченко та М.М. Коваленко, досліджуючи стан наближення 

публічного управління в Україні до європейських стандартів, обмежилися 

аргументами на користь доцільності децентралізації публічної влади на 

основі досвіду провідних європейських країн. Водночас, вони звернули увагу 

на проект Європейської Хартії регіональної демократії [343] та визначили, 

що в ЄС вироблено наступні вимоги та принципи до організації органів 

влади на регіональному рівні: 1) широке залучення громадянського суспіль-

ства до процесів вироблення правил та політики на рівні ЄС; 2) відкритість 

(openess): передбачає активну комунікацію із громадськістю з питань, які 

стосуються формування завдань та обов’язків органів публічної влади та 

прийняття ними рішень з питань суспільного значення; 3) участь 

(participation) пасивних суб’єктів адміністративних управлінських відносин 

(приватних осіб) в процесі прийняття та виконання адміністративних рішень; 

4) підзвітність (accountability), під якою в контексті права на «належне управ-

ління» розуміється підзвітність перед публікумом, тобто, громадянами. 

Включає реагування влади на потреби громадян як реалізації мети 

публічного управління служити інтересам людини та суспільства; 5) 

ефективність (effectiveness). Під нею розуміють відповідність діяльності 

публічної влади реальним суспільним потребам, їх задоволенню. Включає 

гнучкість прийняття управлінських рішень відповідно до реалій та 

можливостей публічної влади; 6) злагодженість (coherence) [31, с. 27-28].  
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Гонціяж Я. визначено найважливіші принципи Європейського 

адміністративного простору: управління згідно із законом або принципом 

правової впевненості; тимчасові засоби судового захисту проти діяльності 

адміністративного органу; зобов’язання органів державної влади діяти 

відповідно до покладених на них завдань; принцип недискримінації; принцип 

пропорційності; захист легітимних очікувань; право бути вислуханим в 

процесі адміністративного провадження та право на належне провадження 

справи; право на дієву систему публічного управління, здатну ефективно 

реалізовувати законодавство; обґрунтування доцільності адміністративних 

рішень; нагляд за функціонуванням державних органів та органів місцевого 

самоврядування, право оскарження адміністративних рішень у судах; 

своєчасність дій та рішень публічної адміністрації [75, с. 9]. 

Водночас, європейський адміністративний простір не передбачає ство-

рення єдиних інституційних засобів його реалізації. Він передбачає 

варіативність та самостійність кожної держави у визначенні способу 

досягнення результату при дотриманні певних принципів, процедур та 

забезпечення прав і свобод людини. Серед таких – ст. 41 Хартії 

основоположних прав Європейського Союзу, схваленої 07.12.2000 р. 

Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейською Комісією [439], яка 

закріплює право на належне управління. Частиною 1 згаданої статті 

закріплено, що кожна особа має право на те, щоб установи, органи, служби та 

агенції Союзу розглядали її справу неупереджено, справедливо та протягом 

розумного строку. Частиною 2 конкретизовано це право визначенням, що 

воно охоплює: а) право кожного бути вислуханим; б) доступу до своєї справи 

з дотриманням конфіденційності; в) обов’язок адміністрації обґрунтувати 

свої рішення. Важливими гарантіями права на належне управління є 

обов’язок публічної адміністрації відшкодовути будь-яку шкоду, завдану 

установами або їхніми службовцями під час виконання своїх обов’язків, 

згідно з загальними принципами держав-членів та право письмового 

звернення до установ однією з мов ЄС та отримання відповіді тією ж мовою 
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(ч. 3,4 ст. 41 Хартії). Згідно з ч. 1 ст. 6 Договору про Європейський Союз 

(Маастрихт, 07.02.1992 р.) [103] Союз визнає права, свободи та принципи, 

викладені в Хартії Європейського Союзу про основні права від 07.12.2000 р., 

а відтак, і положення ст. 41 означеної Хартії та загальні принципи публічного 

управління, закладені в ній. В умовах євроінтеграційних процесів, 

підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 р. [423] є 

важливим кроком для України. Водночас, в тексті Угоди визначено, що 

політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським 

Союзом в подальшому залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а 

також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і 

прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах, 

серед, яких, безперечно, основоположними є питання забезпечення прав і 

свобод людини в процесі публічного управління та орієнтацією останнього 

на права, свободи та законні інтереси приватних осіб. Тому подальше 

провадження принципів публічного управління ЄС в Україні є важливим як з 

точки зору євроінтеграційних процесів, так і з точки зору забезпечення прав 

людини в діяльності державних органів.  

Попри перше уявлення при наближенні до дослідження особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України щодо відсутності підстав для визначення європейських підходів до 

публічного управління в контексті такого дослідження, проте, це не так. 

Принципи, на яких має ґрунтуватися діяльність органів державної влади, 

зокрема, публічного управління, є універсальними, виробленими внаслідок 

ретельного викристалізовування їх в практиці ЄС. Тож запозичення такого 

досвіду, тим більше, що він себе не лише позитивно зарекомендував, а 

демонструє і наразі свою ефективність, є логічним, закономірним та 

виправданим. Інша справа, що попри загальні підходи та принципи, які 

мають застосовуватися в діяльності органів публічної влади – МВС України 
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– Регіонального сервісного центру МВС України – територіальних сервісних 

центрів МВС України, цілком допустимим є існування специфічних, які 

конкретизують досягнення загальної мети урегульованості суспільних 

відносин та правопорядку при найвищому рівні не лише забезпечення прав 

людини, а й їх охорони, здійснення та захисту. 

Наразі в ЄС використовується термін «Європейський адміністративний 

простір». За визначенням Я. Гонціяж, його основними засадами є: надійність 

та можливість прогнозування (правова впевненість); відкритість та 

прозорість; відповідальність; ефективність та результативність. Визначено 

принципи, що забезпечують передбачуваність органів публічної влади та 

запобігають свавіллю у вирішенні державних справ. Серед них: 1) принцип 

верховенства права як принцип «управління згідно із законом». Включає: а) 

принцип процедурної справедливості (вимога до адміністративних процедур 

гарантувати неупереджене застосування права та сприяти виявленню поваги 

до людини та її прав). Процедурні права забезпечено правилом завчасного 

повідомлення про заплановані адміністративні дії; ознайомленням з 

підставами та доказами, які спричинили певні дії; вимогою врахування думки 

особи, щодо якої застосовуються певні процедури; б) пропорційності 

(доцільності та відповідності). Змістовно визначає обмеження щодо вимог 

органів публічної влади здійснення адміністративних дій бути пропорційно 

вимогливими через заборону вимагати від громадян більше, ніж необхідно 

для досягнення мети; 2) принцип своєчасності функціонування публічної 

влади, - полягає в недопущенні безпідставної затримки адміністративних дій, 

оскільки це спричиняє шкоду життєвим інтересам особи та може навіть 

порушувати їх права. Крім того, затримка викликає розчарування та недовіру 

до влади; 3) принцип професіоналізму – вимоги до високого рівня підготовки 

та виконання адміністративних процедур на високому професійному рівні; 4) 

професійної доброчесності – передбачуваності публічного управління та 

неприпустимості вчинення дій на шкоду інтересам приватних осіб всупереч 

вимог закону чи відступу від об’єктивного ставлення чи вчинення 
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дискримінаційних дій чи рішень (неупередженість та незалежність 

службовців публічної служби), прийняття рішень у випадку особистої 

зацікавленості чи конфлікту інтересів та ін.; 5) принцип відкритості 

(прозорості діяльності): відкритість для зовнішньої перевірки та 

«зовнішнього погляду». Вочевидь, що ці принципи є гарантіями забез-

печення принципу верховенства права та рівності перед законом; 6) принцип 

відповідальності розглядається дещо ширше та інакше, ніж традиційне 

уявлення про юридичну відповідальність нести тягар несприятливих 

наслідків своєї неправомірної поведінки. В контексті публічної служби, яка 

здійснюється в межах адміністративного простору, це також здатність 

пояснити та обґрунтувати свої дії перед перевіряючими чи контролюючими 

особами. Оскільки такими є як споживачі адміністративних послуг, так і 

будь-який член суспільства, то йдеться про підзвітність органів державної 

влади служити інтересам членів суспільства таким членам. Важливою 

гарантією такого принципу є неможливість звільнення від контролю, 

перевірок та відповідальності (в судовому чи адміністративному порядках, в 

тому числі на звернення громадян) та можливість оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної (публічної) влади; 7) принцип 

результативності: забезпечення успішності та результативності державного 

управління у досягненні цілей та вирішенні суспільних проблем шляхом 

аналізу та оцінки рішень, дій та їх результатів, правовідносин, стану 

ефективності їх правового регулювання та забезпечення прав і свобод 

людини [75, с. 13-15]. 

На основі обговорення результатів оцінки системи державного 

управління України, проведеної програмою ОЕСР та SIGMA, було вироблено 

уточнення Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 

роки. Указом Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020»» від 12.01.2015 р. було затверджено відповідну стратегію 

[36]. За вектором розвитку Стратегією передбачено реформи (обрано автором 

з переліку реформ): реформа державної служби та оптимізація системи 
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державних органів. На жаль, в умовах, коли Конституцією України 

задекларовано пріоритетність прав і свобод людини, а діяльність держави та 

її органів на їх забезпечення та створення умов здійснення, «права людини» 

зустрічається в Стратегії лише один раз в контексті реформи правоохоронної 

системи: «метою державної політики в цій сфері є коригування завдань та 

функцій правоохоронних органів, упровадження нових засад проходження 

служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для підвищення рівня 

захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань» [36]. Складається враження, ніби всі інші вектори, 

програми та реформи стосуються інших, не пов’язаних з забезпеченням 

публічних інтересів та прав, свобод чи законних інтересів пересічних 

громадян. Проти того, ключовим в сфері реформування публічного 

управління в напрямку орієнтованості на права людини стало прийняття 

23.11.2015 р. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року» [37]. В контексті європейських стандартів реформування 

публічного управління та забезпечення прав і свобод людини, це 

розпорядження затверджений ним План дій високою мірою відповідають їм. 

Тим більше, що в основу покладено основоположні права і свободи людини, 

закріплені Конвенцією 1950 р. «Про захист прав людини і основоположних 

свобод людини» [330] та заходи, найменування очікуваного результату 

(відповідно до Національної стратегії), найменування заходу, спрямованого 

на досягнення очікуваного результату, індикатор досягнення, строк 

виконання, відповідальні за виконання. Чи не єдиним, але суттєвим 

недоліком цього плану, попри загальну орієнтованість на забезпечення прав і 

свобод людини, є те, що він не враховує принципи та критерії сучасних 

підходів: принципу народовладдя та участі народу як в процесі прийняття 

управлінських рішень, так і в процесі їх виконання. Тобто, розробка актів є 

результатом внутрішньої праці відповідних органів влади без широкого 

діалогу з населенням, залучення експертів, науковців, тощо. Відсутній і 
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зворотній зв’язок з громадою щодо результатів проведених заходів та їх 

наслідків. Інший недолік, - функціональний, - відсутність продуктивної 

взаємодії між Урядом та Парламентом. Адже більшість ініціатив Уряду, 

особливо в частині законопроектів, змін та доповнень до актів чинного 

законодавства, залишаються, здебільшого, поза увагою парламентарів. 

В Україні науковцями та експертами в т.ч. на основі «Адаптивного та 

відповідального публічного управління» (Світовий звіт публічного сектора. 

2015, ООН) було розроблено «Доктрину збалансованого розвитку. Україна 

2030» [105]. На її основі було розроблено Законопроект «Стратегія 

впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року», яким 

основним механізмом якого визначено: 1) суспільний договір; 2) розумне 

врядування; 3) мережевізація національної економіки; 4) ін. В основу нового 

суспільного договору покладені національні інтереси України, пов’язані, з 

одного боку, з високим рівнем задоволення базових потреб її громадян і 

забезпечення гідних стандартів життя, а з іншого - з потребами національної 

безпеки та розширеного відтворення якісного людського капіталу. За новим 

суспільним договором передбачається зміна функції влади: державні 

інституції мають стати сервісом для забезпечення невід’ємних прав 

громадян, забезпечувати верховенство права, справедливий розподіл 

національного багатства, рівноправний доступ до знань, науки, медичного 

обслуговування та культурного надбання, на розумне врядування для 

забезпечення сприятливого для людини життєвого простору.  

Визначаємо, що принципи Суспільного Договору, запропоновані в 

означеній Стратегії, варто взяти за основу: 1) спільність інтересів: 

індивідуальних, колективних, державних і суспільних на основі національної 

ідеї; 2) інтеграція зусиль держави та бізнесу, забезпечення державно-

приватного партнерства; 3) верховенство права (неупередженість та 

незалежність судової влади, рівність кожного перед законом); 4) благо 

суспільства: діяльність державної еліти на користь народу та суспільства; 5) 

публічність та прозорість, доступність інформації ЗМІ та суспільству; 6) 
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загальна участь і персональна відповідальність кожного громадянина за 

реалізацію суспільного договору; 7) патріотизм і толерантність: служіння 

інтересам народу, суспільства та держави; 8) свобода інформації, її повнота 

та доступність; 9) узгодженість діяльності інститутів державної влади та 

управління у відповідності до потреб, запитів та очікувань громадян; 10) 

професіоналізм: кваліфіковане та компетентне виконання повноважень та 

обов’язків; 11) результативність та ефективність: прагнення задовільнити 

потреби учасників у кількісному та якісному вимірах, забезпеченні прав і 

свобод людини; 12) соціальна справедливість у забезпеченні рівності прав і 

можливостей щодо поліпшення добробуту всіх громадян, справедливого 

розподілу національних ресурсів; 12) стратегічне бачення публічного 

управління на основі довгострокових цілей і пріоритетів розвитку 

особистості та соціуму; визначенні засобів досягнення стратегічної мети 

[105, с. 81-82]. Загалом же, такий варіант є удосконаленою версією 

Принципів належного урядування, запроваджених в ЄС.  

Означені аргументи з впевненістю дають підстави для висновку про 

необхідність зміни парадигми державного управління на розумне 

врядування. Зміна парадигми управління полягає в новому розумінні 

сутності та цілей державного управління як сервісу, де громадяни є 

користувачами послуг, а державні службовці виконують функцію 

менеджерів. В цьому контексті все більшої ролі набирають засоби 

електронної комунікації, які наразі запроваджено в механізмі сучасного 

електронного врядування. Доречі, запровадження такого було закріплене 

Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007-2015 роки» [40]. Наразі запровадження електронного 

урядування є базовою передумовою для розбудови в Україні як цифрової 

економіки, так і цифрового урядування та їх подальшої інтеграції до єдиного 

цифрового ринку ЄС (Digital Single Market Strategy for Europe), адже одним із 

принципів-стандартів європейської моделі публічного управління наразі 

визначено електронну демократію як форму суспільних відносин, за якої 
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громадяни та організації залучаються до державотворення та державного 

управління, місцевого самоврядування шляхом застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в демократичних процесах для швидкого обміну 

інформацією, що сприяє: посиленню участі, ініціативності та залученню 

громадян на всіх рівнях суспільного життя; забезпеченню прозорості 

процесів прийняття та виконання рішень публічними органами та їх 

контрольованості, налагодження зв’язку, в т.ч. зворотного, в системі «влада-

людина» та забезпечити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на 

звернення громадян [41]. На сьогоднішній день в Україні набули поширення: 

звернення, петиції та консультації в електронній формі та електронні 

платформи «Громадянське суспільство і влада», «Розумне місто», «Єдина 

система місцевих петицій».  

Наразі електронне урядування є однією з гарантій забезпечення права 

людини на демократію, про що було прямо зазначено в Резолюції Комісії 

ООН з прав людини, прийнятій на 55-й сесії в 1999 р. Пунктом 2 Резолюції 

1999/57 Комісії з прав людини визначено, що право на демократію є 

частиною прав людини, а його змістом є право на демократичне управління 

(inter alia): а) право на свободу думки і її вираження, свобода віросповідання 

та вибір релігії, свобода об’єднань та мирних зібрань; б) право на свободу 

шукати, отримувати та поширювати інформацію та ідеї через будь-які засоби 

масової інформації; в) верховенство права, право на захист, справедливе 

здійснення судочинства та незалежність і неупередженість суду; г) право на 

чесні та вільні вибори; д) право на участь у політичному житті; д) прозорі та 

підзвітні управлінські інституції; е) право обирати форму правління 

конституційними та демократичними засобами; є) право на рівний доступ до 

державної служби. 

Не викликає заперечень, що наразі в Україні метою впровадження е-

урядування (електронного урядування) є саме розвиток електронної 

демократії як засіб досягнення європейських стандартів якості електронних 
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державних послуг, та, в першу чергу, прозорості діяльності влади та органів 

публічної влади для людини [42, с. 6]. 

18.09.2019 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення про 

Міністерство цифрової трансформації України [43]. Положенням 

передбачено, що Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) 

є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України, який забезпечує формування та 

реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, 

цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та 

електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації; у сфері надання електронних та адміністративних послуг та 

ін.  

Науковцями, здебільшого, упускаються питання цифрової 

трансформації публічної влади та надаваних її органами адміністративних 

послуг, а основна увага зосереджується на особливостях формування органів 

державної влади, адміністративно-правовому статусі органів публічної влади 

та адміністративному (публічному) управлінні окремими суспільними 

відносинами в різних сферах: економічній, соціальній, науковій, та інших 

сферах. Сучасні трансформаційні процеси, які відбуваються в людській 

цивілізації, зокрема, завдяки інформатизації та автоматизації процесів, є 

об’єктивною реальністю, стратегічним напрямком та засобом досягнення 

цілей сучасного бачення доктрини адміністративного права в сфері 

публічного управління, і надання адміністративних послуг, зокрема. 

Закономірно, що правова характеристика особливостей 

адміністративно-правового статусу окремих публічних органів, зокрема, 

МВС України та його структурного підрозділу Головного сервісного центру 

не може залишати поза увагою не лише загальні тенденції людиноцентризму, 

сервісності (служіння публічної влади приватним особам та суспільству 

вцілому), оскільки вони визначають характер зв’язку «орган публічної 

влади» - «особа приватного права», права, обов’язки, компетенцію та 
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повноваження публічних суб’єктів, але й впливу застосування сучасних 

засобів цифрової телекомунікації, тим більше, що вони вже є як способом 

комунікації, так і засобами, які забезпечують здійснення публічного 

адміністрування у відповідності до сучасних принципів європейського 

адміністративного простору, зокрема, прозорості, справедливості, 

своєчасності, відповідальності та ефективності. 

Визначившись, що сфера надання публічних послуг є одним з 

ключових напрямків публічного адміністрування, одним із елементів 

предмету адміністративного права, та видом діяльності органів державної 

влади, нормування та здійснення якої має ґрунтуватися на сучасній доктрині 

людиноцентризму, вважаємо, що проведення дослідження особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України має ґрунтуватися на наступних методологічних засадах: 1) 

визначення кола відносин, учасником яких є Головний сервісний центр МВС 

України; 2) особливості структурних правових зв’язків відносин за участю 

Головного сервісного центру МВС України; 3) визначення порядку 

створення, особливостей здійснення діяльності та припинення Головного 

сервісного центру МВС України; 4) визначення повноважень цього органу; 5) 

встановлення особливостей правового режиму взаємодії Головного 

сервісного центру МВС України з приватними особами; 6) визначення 

особливостей контролю за діяльністю Головного сервісного центру МВС 

України; 7) оцінка та правова характеристика особливостей його 

відповідальності. 

Звичайно, визначаючи рівень відносин за участю Головного сервісного 

центру МВС України, варто виходити з загальної оцінки відносин за участю 

органів публічної влади у сфері адміністрування: адміністративні послуги – 

адміністративні послуги, які надаються МВС України – адміністративні 

послуги, що надаються Головним сервісним центром МВС України – 

адміністративні послуги, які надаються територіальними сервісними 

центрами МВС України. З означеного виявляється наявність вертикалі 
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підпорядкування органів публічної влади в досліджуваній сфері. Гіпотетично 

це мало б привести до висновку що діяльність Головного сервісного центру 

МВС України є зумовленою його адміністративно-правовим статусом, який 

детермінований завданнями, які покладаються на МВС України та органи 

публічної влади вцілому. Звичайно, що завдання, які покладаються на МВС 

України, в першу чергу, орієнтовані на здійснення правоохоронної діяльності 

та підтримання правопорядку в країні. Тож надання адміністративних послуг 

не може вважатися специфічною сферою діяльності цього правоохоронного 

органу. 

Проте, такий підхід наразі зазнав трансформації. Так, Положенням про 

Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України від 28 жовтня 2015 р. № 878 визначено, що Міністерство внутрішніх 

справ України (МВС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України [23]. 

Сферою його компетенції визначено: забезпечення охорони прав і свобод 

людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту 

державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній 

(морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а 

також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у 

тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів. 

Законом України «Про національну поліцію» [24] визначено, що 

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Статтею 2 
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цього Закону на поліцію покладається виконання завдань з надання 

поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; 

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 

внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

Водночас, Закон України «Про адміністративні послуги» [25] серед 

видів адміністративних послуг не визначає поліцейські послуги, обмежуючи, 

до того ж, свою дію щодо відносин у сфері дізнання, досудового слідства та 

оперативно-розшукової діяльності. При всій видимій вірності законодавця з 

таким підходом, що ґрунтується на регулюванні цих відносин окремими 

актами законодавства, зокрема, Кримінальним процесуальним кодексом 

України та Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

вбачається, що інше коло поліцейських послуг все ж таки складає видовий 

обсяг послуг адміністративних. Йдеться про співвідношення особливого та 

загального. Така неточність юридичної техніки законодавця не сприяє 

урегульованості відносин за участі органів національної поліції України та 

породжує наукову дискусію щодо сутності поліцейських послуг та їх 

співвідношення з послугами адміністративними. 

Відтак, методологічною основою даного дослідження є базові 

концептуальні положення актів адміністративного законодавства, які 

визначають особливості правового регулювання відносин у сфері публічного 

адміністрування, стратегію його реформування у напрямку європейської 

інтеграції у відповідності до фундаментальних принципів організації та 

здійснення публічного управління, що ґрунтується на концепції 

людиноцентризму, та сучасна доктрина адміністративного права, орієнтована 

на всебічне забезпечення прав і свобод людини в процесі здійснення 

публічного управління, яке має трансформуватися з «державного 

управління» в «публічний сервіс», служіння інтересам приватних осіб та 

суспільства вцілому. 
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Саме тому, звертаючись до праць науковців, які присвятили свої 

наукові розвідки дослідженню відносин в означеній сфері, варто виділити 

праці як загальнотеоретичного, так і прикладного характеру, спрямовані на 

дослідження як адміністративно-правового статусу органів МВС України, 

так і адміністративно-правовому регулюванню діяльності сервісних центрів 

МВС України. Врешті, результати їх досліджень та висновки повинні бути 

використані при дослідженні адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України. 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру МВС 

України, враховуючи сучасні підходи до правового регулювання надання 

публічних послуг органами державної влади має досліджуватися в контексті 

умов новітнього державорозуміння (розуміння призначення держави 

служити правам, свободам та інтересам людини, сприяти їх утвердженню). 

2. Актуальність вибору напрямку дослідження зумовлена відсутністю 

досліджень адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України, в той час, як здійснено велику кількість досліджень, 

присвячених адміністративно-правовій характеристиці діяльності з надання 

адміністративних послуг, в тому числі в правоохоронній сфері, так і щодо 

вирішення питань завдань та функцій сервісних центрів МВС України. 

Водночас, визначення ефективності механізму правового регулювання 

правовідносин в цій сфері неможливе без належної оцінки такого механізму 

у діалектичному зв’язку з адміністративно-правовим статусом такого 

структурного підрозділу МВС України.  

3. В дискусії щодо доцільності методологічного підходу дослідження 

виходимо з напрацювань фундаментальної науки, яка обґрунтовує залежність 

повноти, всебічності, неупередженості та об’єктивності і істинності 

отриманих висновків в результаті проведеного дослідження від використання 

принципів, форм і способів науково-пізнавальної діяльності, що визначають 
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результат вирішення певної правової проблеми. Дотримуючись структури 

методології, визначено компоненти дослідження: 1) об’єктом дослідження є 

адміністративно-правові відносини, що виникають у сфері надання 

адміністративних послуг структурними підрозділами МВС України; 2) 

предметом дослідження є адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС України; 3) метою дисертаційного дослідження є 

визначення загальних положень про адміністративно-правовий статус 

Головного сервісного центру МВС України та правова характеристика його 

та його елементів. 

4. Синтез наукових результатів попередніх досліджень, аналіз відносин 

в сфері надання публічних послуг і механізму їх правового регулювання 

дозволяє сформулювати наукову гіпотезу: адміністративно-правовий статус 

Головного сервісного центру МВС України визначається завданнями, 

покладеними органами публічної влади та безпосередньо органом, який 

прийняв рішення про його створення, компетенцією та повноваженнями, 

правами та обов’язками цього органу, його підзвітністю, підконтрольністю та 

відповідальністю, порядком створення, управління діяльністю та 

припинення, принципами, яким має відповідати його діяльність та засобами, 

які забезпечують таку діяльність у відповідності до визначених принципів (з 

урахуванням особливостей, зумовлених підходами в сфері інформаційних 

трансформацій організації та здійснення повноважень органів публічної 

влади).  

5. Визначено, що методологія пізнання адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС України може ґрунтуватися на 

інтегративній трирівневій системі, яка поєднує діалектично взаємопов’язані 

між собою: 1) принципи наукового пізнання; 2) методологічні підходи; 3) 

методи наукового дослідження. Принципи наукового пізнання є 

концептуальними ідеями, на яких ґрунтується наукове дослідження та які 

обумовлюють загальну ідеологію, концепцію наукового пізнання.  
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6. Методологічними підходами в дослідженні визначено: є 

основоположні ідеї людиноцентризму, організації та здійснення 

адміністративного управління на основі принципів верховенства права та 

закону, пріоритетності прав людини, спрямованості діяльності органів 

публічного адміністрування на забезпечення прав людини, відповідність 

сучасним принципам «розумного управління», цифрової трансформації як 

одного із засобів досягнення мети сучасної доктрини публічного 

адміністрування, визначення адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України як органу, принципи діяльності якого 

повинні поєднувати компоненти сучасного підходу до надання 

адміністративних послуг в їх широкому розумінні та надання поліцейських 

послуг як засобу здійснення правоохоронної діяльності на основі виваженого 

балансу та компромісу інтересів окремої особи приватного права та 

публічних інтересів як інтересів спільноти осіб приватного права. 

6. Обрані методи дослідження (діалектичний, функціональний, 

порівняльно-правовий) дозволяють дослідити адміністративно-правовий 

статус Головного сервісного центру МВС України через призму його 

діяльності як правоохоронного органу в контексті його компетенції та 

повноважень як правоохоронного характеру, так і повноважень у сфері 

надання адміністративних (поліцейських) чи публічно-сервісних послуг.  
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ. 

 

2.1. Становлення інституту адміністративних послуг в Україні 

 

Становлення інституту адміністративних послуг в Україні мало свої 

передумови та етапи. До 1998 р. в Україні наука адміністративного права, 

здебільшого, перебувала в полоні попередніх уявлень про державне 

управління. Як визначив П. Лютіков, в 40-80-х роках науковці визначилися з 

предметом адміністративного права: таким було визнано управлінсько-

розпорядчу діяльність органів виконавчої влади [68, с. 34]. Серед питань, які 

були предметом дискусії, було визначення кола відносин, які складають 

предмет адміністративно-правового регулювання. Так, Ц.А. Ямпольська 

зводила такі до утворення, організаційної побудови та організації діяльності 

органів державного управління [69, с. 92]. Такий підхід критикувався, 

оскільки з кола відносин адміністративно-правового регулювання 

виключалася виконавчо-розпорядча діяльність. Натомість, більшість 

адміністративісти навпаки, розширювали цей предмет. Так, М.І. Єропкіним 

було висловлено тезу щодо поширення державного управління на всі сфери 

суспільних відносин [70, с. 34]. М.Д. Шаргородський та О.С. Іоффе 

конкретизували таку позицію, визначивши, що адміністративно-правове 

регулювання здійснюється: 1) в галузі управління народним господарством; 

2) в галузі охорони громадського порядку [197, с. 37]. Саме питання 

поширення сфери державного управління на сферу народного господарства і 

стало предметом жвавої дискусії. Так, на переконання В.В. Лаптєва 

адміністративне право не має відношення до сфери управління народним 

господарством. Такий підхід він обґрунтовував предметом правового 

регулювання господарського права [71, с. 45]. Він був критикований 
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аргументами, що при соціалізмі держава є власником основних засобів 

виробництва та організовує управління соціалістичною економікою [72, с. 7].  

Планова економіка, державне управління сферою народного 

господарства зумовили і іншу дискусію, - щодо предмету цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин. Вочевидь, що при плановій економіці 

відпадала потреба в цивільно-правових договорах, а їх місце зав’язки 

відносин між «соціалістичними підприємствами» почав виконувати план. То 

ж регулююча роль плану та командно-адміністративне управління витісняло 

договірне регулювання відносин в промисловій та торгівельній сферах. 

Таким чином, починаючи з 60-х років ХХ століття серед науковців 

розгорілася дискусія щодо розмежування сфери, а відтак, і предметів 

адміністративно-правового та цивільно-правового регулювання, меж впливу 

адміністративно-правових норм на майнові відносини та участь у них 

відповідних суб’єктів. Відтак, домінуючою в той час стала позиція, що 

відносини поставок є сферою державного управління економікою, сферою 

управлінсько-розпорядчої діяльності державних органів.  

Найзапекліша дискусія в ті часи розгорілася щодо питання 

співвідношення плану та договору в сфері перевезень вантажів. Формально 

Основи цивільного законодавства СРСР 1961 р. закріплювали, що договір 

перевезення вантажів державних, кооперативних і громадських організацій 

укладається на підставі плану перевезень, обов'язкового для обох сторін. 

Притому, укладання договорів перевезення, які не було передбачено планом, 

не допускалося. Транспортне законодавство на різних видах транспорту 

покладало відповідальність на сторони (перевізника та відправника вантажу) 

за неподання перевізних засобів до навантаження, та непред'явлення до 

перевезення вантажу. З цього А.Л. Маковський робив висновок, інший 

характер співвідношення плану і договору в області перевезення у порівнянні 

з іншими галузями народного господарства. Він аргументував, що однотипні 

перевезення, які ґрунтуються на плані роблять непотрібним укладання 

договору. На його думку обов'язки сторін виникали з плану та подачі заявки 
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на організацію та здійснення перевезень, чим і обґрунтовувалась правова 

природа регулювання перевезень на підставі адміністративно-правового 

планового акту [200, с. 31-32]. Така точка зору підтримувалася і О.С. Іоффе, 

який визначав, що узгодження і уточнення плану перевезень через механізм 

подачі вантажовідправниками заявки на виділення транспортних засобів на 

основі місячного плану вантажних перевезень і прийняття її транспортною 

організацією є не цивільно-правовим, а адміністративно-правовим актом. 

М.М. Агарков також вважав перевезення вантажів бездоговірним 

зобов'язанням, що випливає безпосередньо з планового акту [74, с. 130]. 

Перехід в 90-ті роки ХХ ст. України від планової економіки до 

ринкової знаменувався зміною орієнтирів державного управління, що 

визначило зміст предмету адміністративно-правового регулювання. 

На сьогоднішній день предмет адміністративного права, відповідно, 

предмет адміністративно-правового регулювання визначено інакше. Так, 

автори підручника «Адміністративне право України» визначили, теза, 

висловлена свого часу А. Єлістратова, що предметом адміністративного 

права є відносини між правлячою владою й особою у справах державного 

управління [119] не втратила своєї актуальності і сьогодні, хоча і визнають, 

що сучасне розуміння адміністративного права та його призначення набуло 

нових рис. Вони визначили коло регулювання суспільних відносин, які 

складають предмет сучасного адміністративного права, зокрема: 1) суспільні 

відносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної 

адміністрації прав і свобод та законних інтересів приватних осіб у процесі 

надання адміністративних послуг; 2) відносини у сфері здійснення 

адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

здійснення публічної управлінської (виконавчо-розпорядчої) діяльності: а) 

забезпечення в процесі виконавчої діяльності органів публічної адміністрації 

публічного виконання законів на території України; б) ухвалення в процесі 

розпорядчої діяльності суб’єктами публічної адміністрації підзаконних 

нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення виконання законів 
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України. З цього ними зроблено висновок, що предметом адміністративного 

права України є суспільні відносини, які виникають між суб’єктами 

публічної адміністрації та приватними особами з приводу надання 

адміністративних послуг та здійснення публічною адміністрацією виконавчо-

розпорядчої діяльності [194, с. 30]. 

На сьогоднішній день терміни «публічна адміністрація» та «публічне 

адміністрування» вже стабільно увійшли в використання. Термін «публічне 

адміністрування», якому певною мірою відповідає термін «державне 

управління», було запропоновано В. Авер’яновим. На сьогоднішній день 

публічне адміністрування розуміється як форма реалізації публічної влади, 

яка полягає в адміністративній діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

яка реалізовує завдання (функції) виконавчої влади, метою якої є 

задоволення публічного інтересу [23, с. 18]. 

Перехід від адміністративно-командного розуміння ролі «державного 

управління» врегулюванні суспільних відносин до сучасного розуміння ролі 

«публічного адміністрування» відбувся не відразу. Йому передувало 

прийняття Конституції України 1996 р., якою було закладено основоположні 

принципи взаємодії держави та людини. Саме ст. 3 Конституції України 

наразі закріплено, що права і свободи людини і громадянина визнаються 

найвищою соціальною цінністю, а основне призначення держави полягає в 

служінні людини, забезпеченні її прав і свобод. Ґрунтуючись на положеннях 

Конституції України, Концепції адміністративної реформи С. Дембицькою 

було закономірно визначено, що запровадження категорії «адміністративні 

послуги» спрямоване не стільки на запровадження нового виду 

адміністративно-правових відносин між державою і людиною і державою, 

скільки на переосмислення цих відносин та формування нового підходу та 

вимог до функціонування органів державної влади: «служіння держави 

інтересам людини», який ґрунтується на принципах верховенства права та 

закону. Погодимося з її точкою зору, що домінуюча в минулому ідеологія 
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«панування» держави над людиною має трансформуватися в «служіння» 

держави інтересам людини [87, с. 119]. 

Віхою в історії українського адміністративного права, яка знаменувала 

якісний перехід до нового підходу до функцій та завдань, принципів та 

підходів державного управління став Указ Президента України від 22 липня 

1998 року № 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» [331]. Указ поклав в основу здійснення 

реформування системи державного управління основні положення Концепції 

адміністративної реформи в Україні, розробленої Державною комісією з 

проведення в Україні адміністративної реформи. Передбачалося створення 

нової системи державного управління в Україні шляхом проведення 

адміністративної реформи якою передбачалося здолати системну кризу в 

державі. Визначалося, що оскільки система державного управління є 

неефективною, в тому числі внаслідок еклектичного поєднання інститутів, 

що дісталися у спадок від радянської доби з сформованими в період 

незалежності України, існує потреба у формуванні систему державного 

управління. 

Зміст адміністративної реформи вбачався у комплексній перебудові 

існуючої системи державного управління та розбудові нових інститутів 

державного управління. Метою адміністративної реформи було визначено, 

окрім іншого, формування системи державного управління, яка була 

близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності, - 

служіння народові та національним інтересам України. 

Вибудовувалася ідея визначення ознак, яким мала б відповідати 

система державного управління: підконтрольність народові, прозорість, 

побудова на наукових принципах, ефективність. Хоча прямо про це не 

говорилося, але за цими ознаками зазначені ідеї контекстуально та змістовно 

відповідають принципам належного державного управління (публічного 

управління) Sigma, які наразі є основоположними принципами формування 

та діяльності органів публічної влади. 
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Такий висновок є закономірним. Адже серед завдань адміністративної 

реформи визначалося: формування ефективної організації виконавчої влади 

як на центральному, так і на місцевому рівнях управління; запровадження 

нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування 

як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання 

державних та громадських послуг; організація на нових засадах державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування; створення сучасної 

системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів. 

Основними напрямками адміністративної реформи було визначено: 1) 

формування нормативної основи; 2) формування нових інститутів та 

запровадження нових інструментів управління; 3) кадрове забезпечення; 4) 

формування нових фінансово-економічних підходів державного управління; 

5) науково-інформаційне забезпечення цих процесів; 6) формування 

ефективного механізму відповідальності органів державного управління за 

свою діяльність через запровадження механізму контролю за 

функціонуванням органів виконавчої влади з боку суспільства через 

різноманітні інститути; 7) запровадження принципів ефективності, 

відкритості та доброчесності в роботі уряду та інших органів виконавчої 

влади. 

Таким чином, остаточно було сформовано вектор змін та перетворень у 

сфері організації та діяльності органів публічного управління. Остаточно 

було відкинуто адміністративно-командний підхід управління всім 

різноманіттям суспільних відносин, включаючи сферу народного 

господарства. Концепцією закріплено, що держава цілеспрямовано мінімізує 

своє втручання в життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті послуги, 

які в даний період розвитку суспільства взмозі гарантувати і неможливо 

знайти на ринку послуг.  

Тим самим розширювалася сфера приватності, сфера ініціативності 

громадян, сфера свободи, свободи вибору. Тим самим держава визнавала, з 

одного боку, потребу розширення сфери свободи громадян, а з іншого боку, 
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визнавала необхідність виконання державою покладених на неї функцій, 

зокрема, забезпечення прав і свобод людини.  

Відповідно, стало зрозумілим, що існує потреба в вирішенні питання 

забезпечення компромісу в цій сфері: виконання завдань, покладених на 

державу та її органи, зокрема, державного та публічного інтересу та прав, 

свобод та законних інтересів приватних осіб. 

В науковій літературі визначалося, що формування основних засад 

громадянського суспільства і правової держави в Україні пов’язане з 

відновленням «дійсного» права, вільного від ідеологічних нашарувань 

минулого, здатного бути повноцінним регулятором суспільних відносин [78, 

с. 9]. 

Найбільшою сферою перетворень стала сфера адміністративних та 

цивільних відносин. Вкотре дихотомія «публічного» та «приватного» 

потребувала свого чіткого визначення та розмежування. Ідеологи цивілістики 

в той час обґрунтовували потребу розвитку ринкових відносин в економіці, 

формування вільної особистості та активізацію цивільного обороту. В ЦК 

України 2003 р. вперше було закладено ідею формування громадянського 

суспільства як самостійної, незалежної від держави системи відносин між 

юридично вільними і рівноправними партнерами в усіх сферах життя, 

включаючи підприємницьку діяльність. Книга 2 ЦК України, яка закріпила 

особисті немайнові права фізичної особи орієнтована рівність та 

ініціативність учасників суспільних відносин, наділених та забезпечених ,в 

першу чергу, природніми правами. 

За визначенням М.М. Сібільова започаткований відомим римським 

юристом Ульпіаном поділ права на публічне та приватне, в основі якого було 

закладено критерій інтересу: публічного та приватного, має на сьогодні 

об’єктивний характер і зумовлюється існуванням поруч з державою 

(публічною владою) громадянського суспільства як суспільства приватних 

осіб, що є носіями приватних цілей [271, 11].  
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Закономірно, що саме представниками школи адміністративного права 

досліджувалися питання визначення категорії «публічного інтересу». 

Визнаючи складність та багатогранність цієї категорії [226, с. 100] визначено 

її основні ознаки: 1) сутність публічних правових відносин є суб’єктивно-

об’єктивною: об’єктивно описується юридичною природою цього феномену 

та суб’єктивно закріплюється законодавцем у нормах адміністративного 

права [436, с. 6]; 2) публічний інтерес є сукупністю приватних інтересів. Цим 

обґрунтовується, що множина приватних інтересів на певному етапі розвитку 

суспільства переростає в інтерес публічний; 3) у загальному розумінні 

публічний інтерес означає інтерес людської спільноти – населення та народу 

[23, с. 23]. 

Основною проблемою у цій сфері є визначення кола та об’єктивності 

його презентування публічною владою як виразу саме «публічного інтересу». 

Відтак, і в об’єктивному, і в суб’єктивному сенсах межа між цими 

категоріями є доволі розмитою. В таких умовах достатньо важливо, аби 

органи публічної влади: 1) підтримували комунікацію з громадою (зворотній 

зв'язок); 2) виявляли її волю та прагнення; 3) достовірно її висловлювали; 4) 

діяли задля інтересів громади та на основі її інтересів.  

На сьогоднішній день зазначені питання перебувають в колі 

забезпечення принципу народовладдя у відповідності до ст. 5 Конституції 

України, якою закріплено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 

в Україні є народ. Наразі формування концепції «адміністративних послуг» у 

відповідності до зазначеного принципу базується на оцінці якості їх надання 

їх споживачами. Але «якість» адміністративних послуг, їх моніторинг та 

оцінка – то є лише частина комплексної програми «належного управління». 

Оцінці ролі «публічного інтересу» в забезпеченні управління суспільними 

відносинами свої наукові розвідки свого часу присвятив свою увагу 

А. Єлістратов, який визначав «публічний інтерес» змістом адміністративно-

правових відносин між представниками державної влади і громадянами. 

Водночас, важливим було його розуміння, що саме влада визначає 
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суспільний інтерес, як і те, що бачення владою «загального блага» може 

насправді протирічити інтересам більшої частини населення. Відтак, проти 

істинних інтересів населення владою можуть висуватися вимоги в ім’я 

загального блага, хоча вони можуть бути насправді інтересами самої влади 

або економічно правлячого класу [113].  

Принагідно зазначимо, що і на сьогоднішній день в РФ домінуючою 

залишається концепція, що держава, приймаючи закони, стимулює 

усвідомлення тих інтересів, яка сама ж вважає суспільно важливими, створює 

механізми їх задоволення, встановлюючи заборони для таких суб’єктивних 

інтересів, які протирічать об’єктивним інтересам суспільства [82, с. 3]. Тобто, 

не заперечується, що саме держава визначає який інтерес э публічним, а який 

є таким, що протирічить загальним інтересам суспільства. Так, Ломаєв О.Ю. 

в кандидатській дисертації дійшов висновків, зокрема, щодо: 1) існування 

взаємообумовлених інтересів держави та суспільства; 2) сутнісних 

моральних установок суспільства та політично-правових правил розумної та 

справедливої організації суспільства, визнані державою і врегульовані 

правом [194, с. 8].  

Такі висновки викликають заперечення. Виходимо, в першу чергу, з 

критики С. Головатого, який критикував підхід, запропонований свого часу 

А. Вишинським. Вираз А. Вишенського «Конституція - основний закон 

держави» використовується і донині в теорії та практиці. Він настільки засів 

в головах юристів як юридична конструкція, що до С. Головатого практично 

ніким не оспорювався. С. Головатий стверджує, що нині немає потреби 

доводити, що Конституція України не є актом, встановленим державою. За 

своєю природою вона є актом установчої влади народу. Погодився з його 

твердженням що саме народ творить власну державу, адже згідно ст. 5 

Конституції України єдиним джерелом і носієм державної влади в Україні є 

народ. Формула «Конституція - основний закон держави» походить з теорії 

нормативного позитивізму, природженої позитивістським правознавством. Її 

ідейним наставником був Г. Кельзен. Критика С. Головатого базується на 
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тому, що позитивізм і доктрина природного права є антиподами, які 

заперечують одна одну [с. 28].  

На сьогоднішній день теорія природних прав людини є основною. Вона 

виходить з існування прав людини лише в силу приналежності людини до 

роду людського. А тому нормативне закріплення прав людини, природних 

прав людини, є формою їх забезпечення. Адже механізм правового 

регулювання суспільних відносин базується на можливості застосування 

державного примусу, що сприяє визнанню і забезпеченню прав людини. 

 С.П. Головатий в критиці традиційних підходів теорії держави та права 

щодо основоположних прав людини визначав помилковість підходу, що 

людина є витвором «соціуму». Він є прибічником концепції, що людина є 

витвором Природи [83, с. 16]. Саме тому він розкритикував окремі 

положення Конституції України, згідно яких людина визнається найвищою 

соціальною цінністю. На його переконання, людина є не результатом 

діяльності суспільства, і не його цінністю, адже у такому випадку людина має 

визнаватися лише продуктом життєдіяльності спільноти людей. Цей підхід є 

логічним продовженням Загальної Декларації прав людини 1948 року, яка 

визнала пріоритет не за соціумом, а за конкретною людиною, її буттям. 

Конституція України 1996 року в ч. 1 ст. 5 закріпила, що єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і 

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Виходячи 

з цього, Скакун О.Ф. дійшла висновку, що з точки зору природно-правової 

теорії, права людини слід розуміти не як державний дарунок, а як 

«природжені», дані людині від природи права, які демократична держава 

закріплює в нормах Конституції, інших законах і в такий спосіб визнає їх 

«позитивними», «юридичними»» [388, с. 208]. 

В висновках О.Ю. Ломаєва вбачається все той же позитивізм, 

властивий радянській епосі, який закріплював протистояння та визначав 

існування двох інтересів – окремо суспільного і окремо державного, де саме 
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держава визначає чи варто вважати суспільний інтерес суспільним інтересом 

і в якій інтерпретації.  

Інший висновок О.Ю. Ломаєва взагалі переходить межі сучасного 

розуміння демократичної організації громадянського суспільства. Автор же 

серед ознак публічного інтересу визначив: законність, під якою він розуміє 

закріплення публічного інтересу в законодавстві і відповідність йому. Тобто, 

з цього висновку автора слідує, що публічний інтерес повинен відповідати 

приписам закону. Але виникає закономірне питання, - чи можна після цього 

його називати публічним інтересом? Адже публічний інтерес – то є і має бути 

волею народу, незалежно від її закріплення, тим більше, що динаміка 

суспільних відносин може бути плинною, змінюватися, а відтак правова 

норма, яка в момент її нормативного закріплення була відповідною потребам 

регулювання суспільних відносин може перетворитися в свій антипод. І в 

такому випадку така норма має бути або відкоригована у відповідності до 

потреб сьогодення, або скасована. Сліпе слідування правовій нормі, що не 

виражає потреби та інтереси суспільства за логікою не може визнаватися 

виразом волі народу за критерієм невідповідності принципу верховенства 

права. 

Т.О. Коломоєць публічний інтерес визначила сукупністю приватних 

інтересів [154, с. 12]. З цього нею зроблено висновок, щодо невизначеності 

кола осіб, інтереси яких підлягають захисту суб’єктом публічного 

управління, що зумовлює основний критерій до його діяльності – вимогу 

діяти у відповідності до принципу законності.  

В українській доктрині адміністративного права вже практично 

усталеним є підхід до розуміння змісту публічного інтересу як важливих для 

значної кількості фізичних і юридичних осіб цінностей (потреб), які 

відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються 

суб’єктами публічної адміністрації [85, с. 178]. Та попри те, визначаючи 

ознаки, притаманні «публічному інтересу», допущено властиву позитивізму 

ваду. Так, такими ознаками визначено: 1) відмежування «публічного» 
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інтересу від інтересу «приватного»; 2) «публічним інтересом» визнано 

різноманітні цінності всього суспільства; 3) за змістом «публічні інтереси» є 

цінностями, визначеними законодавцем у нормах адміністративного права, 

обов’язок охороняти які покладено на суб’єктів публічної адміністрації.  

Не погоджуємося повною мірою з таким позитивісько-нормативіським 

розумінням визначення публічних цінностей законодавцем. Адже за такого 

підходу лише ті цінності, які визначені законодавцем підлягають охороні. 

Інші ж, попри волю народу, якщо вона ще не віднайшла свого нормативного 

закріплення в актах чинного законодавства, охороняти не варто? Напевно, 

варто було б для вирішення цього питання повернутися до теорії «природніх 

прав людини» та її інтерпретації в контексті визначення «публічного 

інтересу». 

С.В. Савченко, розмежовуючи «публічний» та «приватний» інтерес, 

звернула увагу, що в законодавстві визнається пріоритет публічного інтересу, 

який потребує захисту. Такий пріоритет, на її переконання, зумовлений 

особливою значущістю саме публічного інтересу. Такий підхід зумовлений 

покликанням забезпечувати підвалини суспільства й держави як умови їх 

існування, з іншого боку гарантувати задоволення приватних інтересів у 

їхньому як одиничному, так і концентрованому (усередненому) прояві [86, с. 

522]. 

Наразі в теорії права домінуючим є підхід, що «публічний інтерес» не є 

простою сумою приватних інтересів, але оскільки від реалізації «публічного 

інтересу» залежить існування та нормальне функціонування будь-якого 

суспільства, то саме його реалізація є гарантією реалізації окремих приватних 

інтересів.  

Концепцією адміністративної реформи було визначено прагнення 

держави до дерегуляції, тобто, передачі своїх функцій механізмам ринкової 

саморегуляції і недержавним інституціям на принципах: 1) надання послуг 

виконавчою владою має спрямовуватися на задоволення потреб особи і 

суспільства вцілому. Це потребує визначення переліку відповідних послуг, 
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необхідних громадянам, а також критеріїв оцінки якості та ефективності їх 

надання; 2) регулювання суспільних відносин лише у випадку, коли є в 

цьому потреба, коли таке регулювання обумовлене інтересами всього 

суспільства. Втручання у сферу ринкових відносин (раніше – сферу 

народного господарства) є допустимим лише в тих випадках, коли існуючі 

механізми не задовольняють потреби населення; 3) управлінські послуги 

повинні бути платними тільки у випадку, коли громадянин має вибір - чи 

користуватися, цією послугою, чи ні; 4) управлінські послуги повинні 

надаватися на низових рівнях структури виконавчої влади, що забезпечить їх 

наближення до споживачів, крім випадків, коли надання послуг структурою 

вищого рівня зумовлене потребами економіки чи вимогами до якості 

надаваної послуги. 

Концепцією визначено етапи проведення адміністративної реформи: 1) 

підготовчий; 2) запровадження організаційно-правових засад реформування 

ключових елементів системи державного управління; 3) формування нових 

інститутів, організаційних структур та інструментів державного управління. 

Серед них – запровадження в Україні інституту надання адміністративних 

послуг (Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. 

[275]).  

Визначимо етапи становлення інституту «адміністративних послуг» в 

Україні.  

1) Започаткування першої фази впровадження адміністративної 

реформи в Україні на підставі Указу Президента України від 22 липня 1998 

року № 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні». 

2) Ухвалення Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року, яким централізовано 

започатковано створення єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ), що діють за 

принципом організаційної єдності в одному приміщенні.  
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3) Прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження від 

27.06.2007 р. № 494-р, яким затверджено План заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади. Було передбачено здійснення: перегляд переліків платних 

послуг і розмежування їх на адміністративні та господарські; розробка 

стандартів надання адміністративних послуг; розробка методики визначення 

собівартості адміністративних послуг; впровадження системи електронного 

документообігу з надання адміністративних послуг за допомогою Інтернету з 

використанням електронного цифрового підпису.  

4) Прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження «Про 

заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг» від 25 

лютого 2009 року № 251 та Постанови «Деякі питання платних державних 

послуг» від 11 березня 2009 року № 234, якими передбачено: спрямування 

усіх коштів, отриманих від надання державних платних послуг до 

державного бюджету; заборона передачі повноважень з надання державних 

платних послуг суб’єктам господарювання.  

5) Прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

2009 року № 532, якою затверджено Положення про Реєстр державних та 

адміністративних послуг. 

6) Прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи 

щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» від 

17 липня 2009 року № 737, якою затверджено Тимчасовий порядок надання 

державних, у тому числі адміністративних послуг. Порядок відніс до 

державних послуг послуги, які надаються органами виконавчої влади, 

державними підприємствами, установами та організаціями в порядку 

виконання ними делегованих державою, згідно з нормативно-правовими 

актами, повноважень, а також послуги, що надаються іншими 

підприємствами, установами та організаціями, яким делеговані зазначені 

повноваження.  
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Порядок визначив «адміністративну послугу» як послугу, яка є 

результатом здійснення суб’єктом повноважень щодо прийняття згідно з 

нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи 

адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і 

законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом 

обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших 

документів, реєстрація тощо). 

7) Ухвалення Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 

вересня 2012 року. Законом закріплено офіційний статус центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) як організаційної форми надання 

адміністративних послуг.  

8) Затвердження наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 07 листопада 2015 р. № 1393 Положення про Головний сервісний центр 

МВС України.  

9) Прийняття Кабінетом Міністрів України Розпорядження «Деякі 

питання реформування державного управління України» від 24 червня 2016 

р. № 474-р, яким схвалено Стратегію реформування державного управління 

України на період до 2021 року [87]. 

Метою Стратегії визначено: функціонування системи державного 

управління як основного фактору конкурентоспроможності держави та 

передумови європейської інтеграції; зниження адміністративного 

навантаження державного регулювання та покращення якості надання 

адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності 

адміністративних дій.  

За визначенням Д.Ю. Записного, на сьогоднішній день основною 

тенденцією залишається створення сервісної держави, функціонування якої 

ґрунтується на принципах ефективного та прозорого державного 

регулювання у сфері надання адміністративних послуг. Притому, за його 

визначенням в усіх демократичних країнах базові адміністративні послуги 

надаються, як правило, органами місцевого самоврядування або віддані на 
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аутсорсинг. На його переконання Україна повинна рухатися в цьому 

напрямку, що стане запорукою якісних послуг, унеможливить корупцію та 

надасть рівні умови для споживачів адміністративних послуг [88, с. 22]. 

Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен 

забезпечити створення сприятливих умов для надання громадянам і 

юридичним особам доступних, прозорих, безпечних та зручних в отриманні 

адміністративних послуг. Для оцінки прогресу застосовуватимуться 

індикатори, які наразі себе позитивно зарекомендували в ЄС.  

Погодимося з оцінкою В. Бесчастного, що рівень використання 

сучасних інформаційних технологій у сфері надання адміністративних 

послуг ще залишається недостатнім [89, с. 3].  

 Наразі он-лайн складова цифрових послуг чи діджиталізація вже стала 

практично нормою в сучасному світі. То ж цей фактор має враховуватися і на 

ньому має ґрунтуватися вектор подальших цифрових сервісів, чи електронної 

форми надання адміністративних послуг, електронна форма надання 

адміністративних послуг при здійсненні запитів он-лайн.  

Вирішення питання запозичення існуючих форм взаємодії державних 

органів, зокрема, органів внутрішніх справ з громадянами в зарубіжних 

країнах потребує виваженого підходу, адже у сфері надання послуг органами 

внутрішніх справ (поліцейськими органами) в багатьох європейських країнах 

зберігаються явочно-нормативні процедури забезпечення громадян 

реєстраційними адміністративними послугами. Наразі Україна є лідером в 

цифровій сфері в комунікації держава-громадянин за рівнем забезпеченості 

адміністративними послугами в цифровому форматі. Тому забезпечення 

громадян реєстраційними послугами в електронній формі повинне і в 

подальшому залишатися важливим науково-технічним напрямом розвитку 

України.  

Водночас, відкритим залишається питання запозичення світового 

досвіду в оцінці якості надання адміністративних послуг їх споживачем. У 

Великій Британії, Канаді, США, Швеції, Німеччині та Франції починаючи з 
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80-х років минулого століття відбулася орієнтація на людину-суб’єкта 

звернення до органу державної влади з метою отримання адміністративної 

послуги, яка і має здійснити оцінку якості послуг. З іншого боку, в Україні є 

власні напрацювання в цій сфері, внаслідок чого близько десяти напрямків 

основних груп надання адміністративних послуг в сфері державної реєстрації 

регламентовано, за визначенням О. Кузьменка, близько 750 нормативно-

правовими актами [90, с. 17]. Водночас, позитивним є досвід Великої 

Британії, яка свого часу запровадила програму «Модернізація уряду», в якій 

визначено службовців, до яких можливо звернутися у випадку ненадання, 

відмови у наданні чи неналежного (неякісного) надання сервісно-публічної 

послуги [91, с. 12]. 

Наразі Стратегією визначено основні напрямки удосконалення сфери 

адміністративних послуг шляхом підвищення якості їх надання. Такими 

заходами, серед іншого, визначено: спрощення/оптимізація адміністративних 

процедур, зниження адміністративного навантаження, підвищення рівня 

доступності адміністративних послуг шляхом децентралізації їх надання; 

проведення опитувань щодо задоволеності якістю надання адміністративних 

послуг через центри надання адміністративних послуг; розвиток 

електронного урядування, - використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для покращення ефективності системи державного управління, її 

прозорості та зручності, зокрема операційного компонента, що забезпечує 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Основним завданням є створення (удосконалення) реєстрів даних громадян, 

юридичних осіб, земельних ділянок і нерухомості, податків, соціального 

страхування, забезпечення функціональної сумісності систем та здійснення 

обміну даними на операційному рівні замість подання довідок та інших 

документів; забезпечення функціональної сумісності систем та реєстрів для 

здійснення обміну даними між реєстрами; відкритість реєстрів для 

користування органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування із забезпеченням гарантованого захисту персональних 
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даних, що сприятиме спрощенню процедури надання ними адміністративних 

послуг громадянам і юридичним особам з підтвердження фактів та 

інформації, що міститься в офіційних державних реєстрах, зокрема в 

електронній формі через веб-сервіси (наразі вже функціонує система 

електронної взаємодії між державними реєстрами «Трембіта»); оцінка 

результативності електронних послуг у режимі реального часу шляхом 

визначення кількості послуг, запроваджених відповідно до таких базових 

рівнів: I і II рівень - надання інформації про послугу та завантаження заяви 

про надання послуги у форматі pdf; III рівень - подання заяви та оплата 

послуги в режимі реального часу; IV рівень - повністю інтегрована послуга. 

Визначено, що до кінця 2021 року не менше 130 адміністративних 

послуг повинно бути запроваджено на III-IV рівнях, а частка користувачів, 

які отримують послуги в електронній формі, повинна збільшитися. Ці 

адміністративні послуги повинні бути інтегровані до Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг.  

На етапі формування ефективної системи публічного управління, 

важливою складовою якої є надання адміністративних послуг, варто 

звернутися до витоків та до досвіду зарубіжних країн, в яких було 

започатковано концепцію «адміністративних послуг» та сучасних 

доктринальних підходів в Україні в досліджуваній сфері, що сприятиме 

комплексному підходу до вирішення питань у сфері надання 

адміністративних послуг. 

Водночас, в науці адміністративного права є й противники 

застосування категорії «послуги» в контексті надання «адміністративної 

послуги». Так, Г.М. Гаращук визначено, що опонентами цієї теорії є 

науковці, які ставлять під сумнів саму можливість вживання категорії 

«послуги» щодо окремих видів стосовно діяльності органів публічної влади 

[67, с. 109-114].  

Зазначимо, що сам термін «публічні послуги» чи «адміністративні 

послуги» є доволі складним в інтерпретації аспектів його застосування. Так, 
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німецькою мовою «публічні послуги», «публічна служба», «публічний 

сервіс» має переклад Öffentlicher Dienst, що ускладнює характер 

застосування цього терміну у відповідній країні. Подібна ситуація і з 

перекладом англійською мовою, де трьом різним означеним категоріям 

відповідає єдиний термін «public Service». Адже послуги є об’єктом 

правовідносин, служба – визначає характер діяльності певного державного 

чи муніципального органу, в той час як сервіс – є діяльністю з 

обслуговування. В українському розумінні застосування терміну «сервіс» 

пов’язується частіше з гарантійним та пост гарантійним обслуговуванням 

певної речі матеріального світу. Тим не менше, в термін «публічний сервіс» 

починає вкладатися новий зміст – зміст обслуговування громадян шляхом 

надання публічних послуг. 

Варто зазначити, що в Німеччині існує і інший термін – 

Daseinsvorsorge, який перекладається як «послуги загального інтересу» 

(контекстуально відповідає терміну «послуги публічного інтересу» у 

відповідності до національної доктрини адміністративного права). 

Послуги загального інтересу або державні послуги [92] (у Швейцарії 

Service public) є завданнями держави на надання товарів та послуг , 

які вважаються необхідними для існування людини (основні послуги). 

Послуги, що становлять загальний інтерес є застосовуваним у Німеччині 

адміністративно-правовим терміном.  

Термін «послуги загального інтересу» було вперше застосовано 

Ернстом Форстгофом. До того доктрина адміністративного права знала 

лише термін «управління втручаннями». Концепція управління втручанням у 

Німеччині полягає у можливості органів влади втручатися у сферу 

приватності для запобігання небезпеці . З цього робиться висновок, що сфера 

компетенції органів влади включає заборонні, імперативні, погрожуючі або 

застосовуючі адміністративні дії, юридично обов'язкові наслідки яких 

проявляються у вигляді обтяжливих адміністративних актів [494]. Мартін 

Бурманн визначив такий підхід як «управління інтервенцією» [501]. Автори в 
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такий спосіб не стільки характеризували «акт», скільки підкреслювали його 

«втручальний характер». Ними зроблено висновок, що зазіхання 

адміністративного заходу на права приватних осіб є інтервенційним 

адмініструванням. Відповідно, органи влади мають право на втручання, що є 

частиною управління втручанням.  

Ця догматика була розширена Форстхоффом в публікації 1938 р. 

«Адміністрація як постачальники послуг» концепцією адміністрування 

послуг, яка мала на меті визначити стосунки між особою та державою, 

що надає послугу [95]. В своїй роботі він визначив потребу у закріпленні 

права на послуги загального інтересу, охарактеризувавши діяльність держави 

щодо забезпечення результатів у сфері соціальної відповідальності як 

послуги загального інтересу. Форстхофф визначав термін послуги, що 

становлять загальний інтерес як заходи, які проводились для 

задоволення потреби у присвоєнні [96]. 

В Швейцарії Service public (державна служба, публічні послуги) 

визначається як державні послуги та державна інфраструктура - послуги, які 

федеральний уряд, кантони та муніципалітети повинні надавати широкому 

загалу – державні послуги. Завдання державної служби – організувати базове 

забезпечення населення стандартною інфраструктурою. Швейцарське 

адміністративне право оперує категорією «публічні завдання» (Öffentliche 

Aufgaben), яке відповідає визначенню сфер діяльності органів державної 

влади та юридичних осіб публічного права, які виконуються в 

інтересах широкого загалу чи загального блага (Gemeinwohl). 

Українська правова доктрина не оперує терміном «загальне благо». 

Воно оперує лише категорією «публічні інтереси». Аналізуючи доктринальні 

підходи швейцарського та німецького адміністративного права, вбачаємо, що 

воно потребує свого запозичення як концепту, адже «благо» і «інтерес» не є 

синонімічними поняттями. Інтерес є лише суб’єктивним уявленням і 

прагненням, очікуваною метою, в той час як благо, як категорія об’єктивна, 

може набувати матеріалізованої форми. 
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Поняття «загальне благо» використовується в багатьох країнах і 

походить від давньогрецького «κοινή συμφέρων» (koiné symphérōn). Йому 

відповідають: латинське «salus publica bonum commune», «bonum generalis»; 

англійське «common good» (загальне благо); французьке «bien public» 

(публічне благо), - перекладається як загальне благо, загальне благополуччя, 

процвітання, те, що повинно принести користь якомога більшій кількості 

членів громади. 

Тема «загального блага» в державному управління була розроблена 

Марком Муром під терміном «громадська цінність» (Public Value) [97]. Ним 

висловлена точка зору, що державне управління має орієнтуватися на 

створення суспільної цінності для суспільства, - «загального блага». Цей 

підхід був застосований у багатьох країнах, зокрема, в Німеччині в концепції 

адміністративних реформ і обговорювався як наступний крок розвитку 

після Нового державного управління. На доктринальному рівні закладається 

концепт новітнього публічного управління – «загальне благо як причина та 

межа суспільних дій». 

Такий підхід було закладено і в Конституції Вільної держави Баварія, § 

1 ст. 151 закріплює, що вся економічна діяльність має служити загальному 

благу, зокрема гарантії гуманного існування для кожного та поступовому 

підвищенню рівня життя всіх соціальних класів [98].  

В швейцарській правовій доктрині визнається також категорія 

«суспільні завдання», яка є невизначеним, але уживаним юридичним 

терміном. Загалом, під ними розуміють конкретизацію конституційних цілей 

держави, закріплених в Основному Законі.  

Основними категоріями державних завдань є: 1) завдання, що 

виникають у зв’язку з забезпеченням суверенітету; 2) завдання, що 

забезпечують безпеку та правопорядок; 3) завдання, що забезпечують 

здатність політично-адміністративної системи суверенної влади діяти (збір 

податків, проведення виборів, тощо); 4) завдання, що стосуються загальних 

інтересів членів суспільства (функціонування закладів освіти, лікарень, 
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системи соціального забезпечення); 5) завдання, спрямовані на управління 

соціальним розвитком (інтеграційна політика, економічний розвиток та ін.). 

Загалом, виконання державних завдань має на меті задоволення 

колективних потреб, незалежно від того, яку форму організації чи дії 

використовує державне управління [98, с. 14]. Суспільні завдання мають 

виконуватися в інтересах широкого загалу або загального блага [496, с. 65].  

В національній правовій системі категорія послуги тривалий час 

використовувалася виключно в контексті цивілістичної категорії «блага». 

Так, ст. 177 ЦК України серед об’єктів цивільних прав закріпила і послуги. 

Частина 1 ст. 901 Цивільного кодексу України дає визначення, що за 

договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за 

завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в 

процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник 

зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не 

встановлено договором [448]. Науковцями в галузі цивільного права 

зазначається, що правовідносинам з оплатного надання послуг властиві всі 

ознаки цивільних правовідносин (юридична рівність сторін, принцип 

диспозитивності, свобода договору).  

В правовій науці категорія «послуга» визначається по-різному. 

Науковці у пошуку характерних ознак, властивих їй, намагалися 

запропонувати їх перелік та дати власне визначення, адже нормативне 

визначення послуги наразі відсутнє. Так, Д.І. Степанов визначає послугу як 

різновид об’єктів цивільних правовідносин, що виражається у вигляді 

правомірної операції, низки доцільних дій виконавця або у діяльності, що є 

об’єктом зобов’язання, яка має нематеріальний ефект, несталий речовий 

результат або уречевлений результат, пов’язаний з іншими договірними 

відносинами, і характеризується властивостями здійсненності, невід’ємності 

від джерела, миттєвої споживаності, неформалізованості її якості [100, c. 

217]. Н.В. Дроздова також визнала послугу дією, вираженою в конкретному 

корисному результаті, що створений працею особи, проте, нематеріальної 
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(неуречевленої) за формою, який невідокремлюваний від діяльності його 

виконавця і становить об’єктивно досяжні зміни у зовнішньому світі або 

стані суб’єкта (духовному, фізіологічному чи психологічному) [109, c. 14]. 

Спрощене бачення наразі запропоноване Н.В. Федорченко, який під 

послугою розуміє діяльність, яка здійснюється для виконання цивільного 

обов’язку і не пов’язана зі створенням майнового блага [426, c. 241]. 

Додаткові ознаки, про які не йшлося у зазначених науковців було 

визначено С. Ємельянчик: невіддільність результату від її діяльності, 

безпосереднє споживання у момент надання послуги [120, c. 108].  

Самойленко Г.В., ґрунтуючись на працях А.Б. Гриняка [83, c. 117–118] 

та В.В. Рєзнікової [367, c. 155-163] визначив ознаки «послуг»: 

нематеріальний, неуречевлений результат діяльності виконавця, 

невіддільність, неможливість зберігання, споживання в процесі надання, 

задоволення нематеріальних потреб [380, с. 103]. 

Сферу застосування категорії «послуга» було значно розширено, 

особливо в контексті надання «публічних» чи «адміністративних послуг». 

Наразі поняття, дане в ст. 1 Закону України «Про адміністративні 

послуги» не дає можливості визначити їх правову природу, адже визначення, 

що нею є 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 характеризує лише її загальні риси.  

В.Т. Білоус та О.М. Буханевич визначають, що цьому слід завдячувати 

змінам пріоритетів у сфері відносин між громадянами та органами публічної 

влади, зокрема, в країнах Європи, в США та Канаді. До органів публічної 

влади було поставлене завдання забезпечити надання якісних публічних 

послуг на користь інтересам та правам пересічних громадян. Це перевернуло 

уявлення про взаємовідносини органів публічної влади та громадян, які стали 

«споживачами» таких послуг. Так само, як і в приватній сфері органи 

публічної влади почали орієнтуватися на потреби «клієнта» та його 
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очікування. Це започаткувало впровадження доктрини «служіння» як 

діяльності з надання послуг [107, с. 24]. 

За визначенням В. Тимощук ця загальна тенденція зміни вектору 

адміністративного управління стала основою доктрини адміністративних 

послуг, яка наразі розуміється як концепція служіння держави та публічної 

влади вцілому людині та суспільству. Змістовно категорія «публічних 

послуг» почала отримувати те ж навантаження, що і в цивільному праві, - 

розумітися як певна діяльність, яка своїм корисним результатом задовольняє 

певні потреби особи за її зверненням [417, с. 9]. 

Спершу, як зазначалося, першим кроком стало закріплення в Концепції 

адміністративної реформи зміни державного управління з адміністративно-

розпорядчих функцій на надання державних управлінських послуг. Проте, 

науковцями категорія «управлінських послуг» була широко критикована. 

Так, В.Б. Авер’янов обґрунтовував недоцільність застосування терміну 

«управлінські послуги» потребою акцентувати не «владно-організаційний» 

аспект діяльності, а визначення суб’єкта (органа публічної адміністрації). З 

цього ним робився висновок щодо найбільш доречного варіанту застосування 

категорії, яка кращим чином відповідала спрямованості організації діяльності 

публічної влади у відносинах з приватними особами – категорії 

«адміністративні послуги». Оскільки усвідомленою є потреба покладання 

обов’язків саме на державу, то доречним є застосування категорії, яка б 

визначала функціональне забезпечення сучасних вимог до демократичної 

держави – слугувати інтересам людини і бути відповідальною за виконання 

покладених на неї обов’язків [109, с. 126]. 

В.Б. Авер’янов також визначив, що розглядаючи види суспільних 

відносин, в яких перебувають суб’єкти адміністративного права, можна дійти 

висновку, що управлінський характер цих відносин не є домінуючим, 

принаймні, не у всіх відносинах. Він визначив, що застосування до громадян 

адміністративного примусу ( «поліцейська» діяльність), захист порушених 

прав і свобод громадян (розгляд скарг), розгляду і вирішення індивідуальних 
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адміністративних справ за зверненням приватних осіб, надання 

адміністративних послуг (в першу чергу дозвільно-реєстраційних), - не є 

проявом саме управлінського характеру, хоч така діяльність і виникає у 

зв’язку зі здійсненням публічного управління. Водночас, він визнав, що 

певна група відносин дійсно є суто управлінськими. Головним же критерієм 

виокремлення з маси суспільних відносин, що складають предмет 

адміністративного права, ознакою таких, він визначає обов’язкову наявність 

в цих відносинах особливого суб’єкта, - «публічної адміністрації», під якими 

він розуміє органи державної виконавчої влади та виконавчі органи 

місцевого самоврядування [7, с. 8]. 

В свою чергу В. Тимощук висловив точку зору, що категорію, яка б 

найбільшим чином відповідала сучасним запитам врегулювання відносин 

між приватними особами та органами публічної влади, - є категорія 

«публічні послуги» як ідентифікація всіх послуг, які надаються публічним 

сектором і за надання яких відповідальність несе публічна влада. Але 

глобальність та складність реформування всіх сфер «публічних завдань» 

потребує спершу впорядкування системи адміністративних послуг [417, с. 

117]. 

За визначенням І.Б. Коліушко поняття «державні послуги» є ширшим 

за «адміністративні послуги», оскільки включає всі послуги, які надаються 

державними установами та організаціями (освітні, медичні послуги тощо). З 

цього слідує, що «адміністративні послуги» є лише частиною публічних 

послуг, які надаються органами державної та місцевої влади [110, с. 104]. 

Це дало підстави окремим науковцям, зокрема, К.К. Афанасьєву та 

М.І. Ославському визначати адміністративні послуги публічними, як послуг, 

що надаються органами виконавчої влади чи виконавчими органами 

місцевого самоврядування [115, с. 35; 242, с. 45]. Е.Ф. Демський, визначаючи 

значення адміністративних послуг в механізмі забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів людини висловився, що надання адміністративних послуг 

займає ключове місце у системі таких засобів у публічній сфері [117, с. 80]. 
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Свого часу Е.В. Талапіна та Ю.О. Тихомиров висловилися щодо 

розуміння «публічних послуг» як послуг, що надаються безмежному колу 

осіб з метою задоволення публічного інтересу [122, с. 5]. У визначенні вони 

звернулися до категорії «публічного інтересу» як узагальненої категорії, 

проте, нормативно не визначеної і такої, щодо якої в науці адміністративного 

права також мають місце дискусії. Водночас, автори схилялися думки щодо 

основного обов’язку органів публічної влади створювати умови для 

забезпечення надання публічних послуг, проте, ними все ж таки було 

визнано і саму діяльність з надання таких послуг предметом 

адміністративно-правового регулювання [123, с.86]. 

Т.О. Коломоєць, опираючись на працю О.Г. Стрельниченко, в якій 

автор визначив адміністративні послуги публічною владною діяльністю 

публічної адміністрації, яка у відповідності до вимог закону забезпечує 

юридичне оформлення умов реалізації фізичними і юридичними або іншими 

колективними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою [405, с. 

173] висловила тезу, щодо доцільності використання терміну саме «публічні 

послуги», а не «адміністративні послуги». Основним її аргументом стало 

визначення, що «публічними послугами» є послуги, що надаються 

державними органами фізичним та юридичним особам щодо реалізації 

належних їм прав, свобод та законних інтересів у публічній сфері [155, с. 

179]. 

Остаточно визначеності категорії «адміністративних послуг» варто 

завдячувати І.Б. Коліушко та В.П. Тимощук, за визначенням яких 

застосування прикметника «адміністративні» визначає суб’єкта надання 

таких послуг - адміністрацію, адміністративні органи і, водночас, 

характеризує владно-публічну (адміністративну) природу діяльності щодо їх 

надання послуг [111, с. 117]. Солідаризуємося з таким підходом науковців, 

оскільки він поєднує 2 складові визначальні ознаки – сферу застосування та 

характер діяльності. Мається на увазі призначення служити інтересам 

споживача – особи, забезпеченню здійснення його прав, свобод та законних 
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інтересів шляхом вчинення юридично важливих дій, спрямованих на набуття, 

зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. 

Водночас, окремими науковцями було висловлено і інші підходи до 

розуміння сутності «адміністративних послуг». Так, Г.М. Писаренко було 

визначено «адміністративну послугу» як правовідношення, що виникають 

при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи (за їх заявою) 

в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для 

отримання певного результату [256, с. 60]. 

З таким висновком автора погодитися не можемо, адже автором 

визначено об’єкт як елемент правовідношення самим правовідношенням. 

Відповідно до усталених в науці цивільного права підходів, 

правовідношенням є вид соціальних відносин, що виникають з приводу 

певних благ і зазнають юридичного впливу шляхом наділення учасників 

даних відносин правами та обов’язками [121, с. 33]. Відповідно, 

структурними елементами правовідношення традиційно в науці теорії права 

визначають: суб’єктів, об’єкти, з приводу яких ці суб’єкти вступають у 

правовідносини і зміст (права та обов’язки учасників).  

Тому на нашу думку в означеному визначені упущено, що йдеться 

дійсно про правовідношення, в яке його учасники вступають за ініціативою 

заявника (за зверненням особи приватного права) з приводу надання 

суб’єктом владних повноважень такої адміністративної послуги. Логічно, що 

йдеться про особливий вид послуг, який надається саме суб’єктом, наділеним 

владними повноваженнями. 

О.І. Васильєвою, зважаючи на сучасні запити до досліджень надання 

адміністративних послуг, було визначено загальні ознаки адміністративних 

послуг. Серед них: 1) наявність публічного (суспільного) інтересу; 2) 

обов'язок публічної влади забезпечити надання адміністративної послуги 

шляхом створення умов для здійснення суб'єктивних прав конкретної особи; 

3) гарантованість державою надання адміністративної послуги; 4) 

фінансування надання адміністративних послуг; 5) підставою для надання 
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адміністративної послуги є закон, який закріплює право особи отримати такі 

послуги та кореспондований цьому праву обов’язок забезпечити його 

(виражене в конкретному повноваженні органу публічної влади) та ініціатива 

конкретної особи; 6) привід - звернення зацікавленої особи; 7) зобов’язаний 

орган – орган, особа, наділена владними повноваженнями відповідно до 

закону; 8) відповідальність посадових і службових осіб за невиконання чи 

неналежне виконання обов'язку з надання адміністративних послуг; 9) 

суб'єкт звернення – він є суб'єктом одержання адміністративної послуги; 10) 

наявність взаємних прав і обов'язків уповноваженого суб'єкта і суб'єкта 

звернення; 11) правове регулювання надання адміністративних послуг; 12) 

наявність адміністративного акту як результату адміністративної послуги. 

До особливих ознак адміністративних послуг вона віднесла: 1) мету – 

здійснення права суб’єктом звернення та виконання обов'язку зобов’язаним 

органом чи посадовою особою; 2) сфера застосування послуги; 3) форма 

звернення; 4) суб'єкт надання адміністративної послуги (орган виконавчої 

влади чи орган місцевого самоврядування); 5) суб'єкт одержання 

адміністративної послуги (фізична чи юридична особа); 6) вартість надання 

адміністративної послуги (платні / безоплатні послуги); 7) джерело 

фінансування (державний чи місцевий бюджет); 8) зміст послуги (реєстрація, 

дозвіл, ліцензія, патент, паспорт, посвідчення тощо) [124, с. 6-7]. 

Розділяючи визначені автором ознаки адміністративної послуги, все ж 

таки визначаємо дискусійні питання. Так, особливі ознаки, визначені автором 

вважаємо все ж таки класифікацією, проведеною за різними критеріями.  

Є дискусійним і питання щодо визначення підстав для надання 

адміністративної послуги. Такими автор визначив закон, який закріплює 

право особи отримати такі послуги та кореспондований цьому праву 

обов’язок забезпечити його (виражене в конкретному повноваженні органу 

публічної влади) та ініціатива конкретної особи. З точки зору визначення 

елементів механізму правового регулювання під законом розуміємо правову 

норму, яка закріплює ідеальну модель відносин. Вочевидь її варто визнати 
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передумовою для реалізації дій по забезпеченню суб’єкта запита 

адміністративною послугою. Права та обов’язки учасників (споживача та 

надавача послуги) є окремим елементом цього механізму. Виникнення ж 

конкретного правовідношення, в якому секундарні права та обов’язки 

перетворюються в суб’єктивні права та юридичні обов’язки є юридичний 

факт, яким варто визнавати ініціативну дію, саме дію особи а не «ініціативу», 

з якою закон пов’язує виникнення конкретного правовідношення, в якому 

реалізовуються приписи правової норми щодо порядку надання 

адміністративних послуг суб’єктом владних повноважень особі приватного 

права за її запитом. 

Окремі ознаки адміністративних послуг визначалися і іншими 

науковцями-адміністративістами. Так, В.Б. Авер’янов серед обов’язкових 

ознак адміністративних послуг визначив можливість приватних осіб на 

власний розсуд вирішувати питання, пов’язані з користуванням результатами 

наданих послуг [25]. Такий підхід заперечувався І.Б. Коліушко, який у якості 

аргументів навів приклад з реєстрацією особою себе у якості суб’єкта 

підприємницької діяльності. Погодимося, що сам факт реєстрації особою 

суб’єктом підприємницької діяльності породжує правові наслідки, зумовлені 

статусом такої особи, - зокрема, подання податкової звітності [124, с. 8].  

Інша ж ознака заперечень не викликає. Йдеться про те, що органами 

публічної влади надаються «типові» адміністративні послуги. Дійсно, органи 

публічної влади можуть вчиняти виключно ті дії, які дозволено, або 

виконання яких є обов’язковим. В будь-якому випадку вони можуть діяти 

виключно в межах компетенції та наданих повноважень. 

Водночас, окремі з ознак адміністративної послуги, наведені окремими 

науковцями є скоріше не ознаками, а принципами, яким повинне відповідати 

«належне їх надання». Так, С.О. Кірсанов та А.Т. Ошурков визначили 

наступні ознаки публічних послуг: 1) індивідуальний, адресний характер; 2) 

ініціативний характер на підставі заяви чи звернення особи приватного 

права; 3) недискримінаційний характер (надання адміністративної послуги 
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рівної якості будь-якому користувачу такої послуги на всій території 

держави); 4) надання послуги безкоштовно або за тарифами, встановленими 

суб’єктом владних повноважень [146, с. 107]. Видається, що 

«недискримінаційний характер» це все ж таки принцип, якому повинна 

відповідати діяльність з надання адміністративної послуги, - на 

недискримінаційній основі. 

В такому випадку було б доречно визначити і принципи, на яких мають 

надаватися такі послуги: 1) верховенства права; 2) законності; 3) заборони та 

недопущення дискримінації у задоволенні суб’єктів звернення 

адміністративними послугами; 4) пріоритетності та забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів людини; 5) надання адміністративних послуг у 

відповідності до компетенції та у межах наданих повноважень; 6) 

контрольованість та прозорість діяльності органів публічної влади, які 

надають адміністративні послуги; 7) ефективність діяльності з надання 

адміністративних послуг; 8) оцінки якості наданих послуг суб’єктом їх 

споживання, що не виключає внутрішнього моніторингу якості надання 

таких адміністративних послуг; 9) діалог та комунікація з споживачами 

адміністративних послуг. 

Л.І. Маниліч узагальнила наукові підходи до визначення ознак 

адміністративної послуги. Серед таких вона визначила: 1) особливий 

суб’єктний склад; 2) наявність публічного інтересу; 3) індивідуальність та 

соціальна спрямованість публічних послуг; 4) добровільність звернення; 5) 

ініціативність суб’єкта звернення; 6) загальнодоступний характер 

адміністративних послуг; 7) домінування соціального результату над 

економічним; 8) безпосередність взаємодії з органами державної влади [208, 

с. 19]. 

О.Г. Циганов узагальнив наукові підходи до вирішення окремих 

дискусійних питань щодо правової природи адміністративних послуг в 

сучасних реаліях розвитку українського суспільства та державності. Він 

констатував остаточний поділ предмету адміністративного права на дві 
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частини: «правлінську складову» та «публічно-сервісну» (від англ. to serve – 

служити) (обслуговуючу). Водночас, він підтримав позицію тих вчених, які 

визначали метою надання адміністративних послуг забезпечення конкретним 

приватним особам належних умов для ефективної реалізації та захисту їхніх 

прав і охоронюваних законом інтересів. Таке забезпечення є можливим саме 

в правовідносинах відносинах, що складаються під час діяльності 

відповідних публічно-владних органів в їхній взаємодії з особами приватного 

права [452, с. 32]. 

Водночас, підтримуючи позицію О.Г. Циганова і визнаючи її 

обґрунтованість у висновках, що досліджувані відносини, які він називає 

«публічно-сервісні», на відміну від управлінських відносин, мають 

несубординаційний характер, схиляємося позиції, що в цих аргументах 

допущено важливе упущення. Так, він визначає, що «публічно-сервісні» 

відносини не передбачають одностороннього впливу уповноваженого 

суб’єкта на підвладний об’єкт, а є їх двосторонню взаємодією. Розуміємо це 

як «авторську описку», адже взаємодіяти можуть суб’єкти, а не суб’єкт і 

об’єкт. Тим більше, що йдеться про «підвладний об’єкт». Навряд чи автор під 

«об’єктом» мав на увазі «суб’єкта приватного права». Адже в наступних 

аргументах він визначає, що «суб’єкт владних повноважень має право 

вимагати від приватної особи виконання конкретно визначених обов’язків, 

себто її належної поведінки, так і приватна особа має аналогічне право 

стосовно зазначеного суб’єкта» [452, с. 32]. 

В контексті взаємодії непідвладних суб’єктів він наближається до 

визнання їх рівними учасниками відносин з приводу здійснення публічно-

сервісних послуг. Йдеться про відомі цивільному праву зобов’язальні 

відносини, які можуть бути взаємо кореспондованими і являти собою єдине 

цілісне зобов’язання [433, с. 247-250]. Водночас, за його визначенням 

приватна особа в оновленому адміністративному праві повинна 

позиціонуватися як головний адресат виконуваних публічною владою 

обов’язків (шляхом надання публічних послуг) [13, c. 247–250]. 
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Звернувшись до праць представників цивільного права, ми звернули 

увагу на працю Н.Ю. Голубєвої, яка, ґрунтуючись на доводах В.В. Кулакова 

[179, с. 77] дійшла висновку, що спільна мета зобов’язання повинна 

визначатися метою кредитора в отриманні блага, оскільки він є «сильною» 

стороною й ініціює розвиток самого зобов’язання в його активній [74, с. 386].  

Та, екстраполюючи ці висновки на сферу надання публічних послуг 

визначаємо, що вони мають притаманні їм особливості, зокрема: 1) «сильною 

стороною» такого правовідношення є все ж таки, не приватна особа, а саме 

суб’єкт владних повноважень; 2) зміст такого зобов’язального 

правовідношення визначається виключно нормативно, положення якого є 

наслідком імперативного методу правового регулювання, властивого 

адміністративному праву. 

О.Г. Циганов визначив принципову різницю між послугами, що 

надаються публічною адміністрацією, та послугами в сфері цивільних 

відносин: «асортимент» таких послуг, який регламентований за принципом 

«дозволено лише те, що дозволене», в той час як в приватній сфері – 

«дозволено все, що не заборонено», до того ж, на публічний сектор 

покладено виконання чи надання послуг за принципом «держава робить 

тільки те, що не може або не повинен робити приватний сектор» [452, с. 34; 

31, с. 12]. 

І.В. Венедіктова звернула увагу, що в адміністративному праві 

зарубіжних країн (як в доктрині, так і в законодавстві) інститут «публічних 

послуг» є більш дослідженим та впровадженим у сферу регулювання 

суспільних відносин. Надання «публічних послуг» в таких державах 

ґрунтується на концепції «сервісна держава», яка в широкому сенсі визначає 

ставлення органу публічної влади та конкретного службовця до пересічної 

людини чи юридичної особи (осіб приватного права) [58, с. 89]. 

Як вірно відмітив В.П. Тимощук, попри застосування категорії 

«публічні послуги», «адміністративні послуги», та навіть прийняття Закону 

України «Про адміністративні послуги», практично нічого спільного в основ 
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їх застосування в Україні та у відповідних країнах Європи майже не було. 

Адже об’єктивно в Україні переслідувалася дещо інша мета: попри лозунги 

служити інтересам людини фактично йшлося про дефіцит бюджету і потребу 

у «дофінансуванні» органів державної влади у здійснюваних ними 

«процедурах» за рахунок коштів осіб, які звертаються до таких органів. Тож 

категорія «адміністративні послуги» фактично лише визначала оплатність 

особами приватного права тих дій, які, здебільшого, і до того виконувалися 

органами публічної влади, причому, часто безкоштовно [13, с. 117; 30, с. 

149]. Відтак, йдеться про запровадження нових механізмів для стягування 

грошей з громадян, та, дотично, про впорядкування діяльності держави та 

державних органів в сфері «надання адміністративних послуг». 

Проблем додала і сфера теоретичних узагальнень та визначень, 

обґрунтувань підходів до запровадження адміністративних процедур. За 

визначенням О.Г. Циганова у вітчизняній науці адміністративного права 

використання терміну «послуга» визначало вирішення питань аналізу 

правової природи та ознак такої послуги, що пояснюється тим, що 

«головними ідеологами» запровадження теорії послуг в Україні були в першу 

чергу вчені-адміністративісти та практики державного управління. До того ж, 

окремими адміністративістами, попри використання нової термінології, 

ідеологічно наповненої ідеями «служіння держави своїм громадянам», не 

вбачався новий раціональний зміст, а інколи навіть ставилася під сумнів 

доречність вживання категорії «послуга» відносно діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування [452, с. 34]. 

В країнах ЄС категорія «публічних послуг» («public services») є 

загальною. Інші послуги, зокрема, «services of general interest» (послуги, що 

становлять загальний інтерес), «services for citizens» (послуги для громадян), 

«services for business» (послуги для бізнесу) є тими послугами, під якими в 

Україні розуміємо категорію «адміністративних послуг». Крім того, якщо в 

Україні під адміністративними послугами розуміються ті послуги, які 

надаються суб’єктами публічного адміністрування, то в європейській 
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доктрині йдеться про послуги взагалі, які надаються у відносинах між 

особами приватного права та органами публічної адміністрації і 

визначаються як дія, яка здійснюється таким органом в результаті взаємодії 

органу публічної влади та особи приватного права [453, с. 198–199]. 

Якщо звернутися до теорії публічних послуг в ЄС, виявляється, що 

науковці та практики у зміст поняття «public services» («публічні послуги») 

вкладають зміст ширший, аніж «адміністративні послуги» в Україні. Втім, в 

національній доктрині адміністративного права такий підхід обґрунтовувався 

необхідністю розпочати зі сфери адміністративних відносин, а вже потім 

поширити досвід на весь сегмент відносин взаємодії «держава-людина», 

визначивши послуги, які надаються державою комплексною категорією 

«публічні послуги». В літературі навіть визначалося, що до таких послуг 

існує потреба поширити сферу відносин в галузі освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту та ін. 

Саме тому, дискусії з приводу відповідності чи не відповідності 

категорій «публічних послуг» в ЄС та «адміністративних послуг» в Україні 

позбавлені сенсу, адже йдеться про використання категорій «загального» та 

«особливого». Втім, європейський досвід включення до категорії «public 

services» надбань «Білої книги про послуги», що мало наслідком прийняття 

відповідних директив та поділу публічних послуг на два види: 1) «services of 

general interest» (послуг, що становлять загальний інтерес) та 2) «services of 

general economic interest» (послуг, що становлять загальний економічний 

інтерес) варто врахувати при розробці національної доктрини надання 

публічних послуг [510]. 

Цікавим та таким, що заслуговує на урахування є досвід Франції, в 

доктрині якої публічними визначено послуги, які не можуть надаватися на 

комерційній основі в умовах ринкової конкуренції та їх поділ на: 1) 

адміністративні публічні послуги (врегульовано нормами публічного права); 

2) економічні публічні послуги (врегульовано нормами приватного права 

[509, с. 61]. Відповідно, у Франції функціонування установ охорони здоров'я, 
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навчальних закладів, правосуддя, поліції, відбування покарання є сферою 

надання публічних послуг, що не виключає надання окремих з них особами 

приватного права на приватній основі [34, с. 80]. 

У ЄС питання надання «публічних послуг» наразі врегульовано і 

первинним, і вторинним правом ЄС: Договором про Європейський Союз та 

Договором про функціонування Європейського Союзу та окремими 

Протоколом № 26 до нього («Про послуги загального інтересу»), 

Директивами та Хартією засадничих прав Європейського Союзу та ін. [466]. 

Окрім того, Комісією Європейського Союзу затверджено Стандарти якості 

послуг, що становлять загальний інтерес («A Quality Framework for Services of 

General Interest in Europe») [485].  

Однією з проблем впровадження концепції «публічних послуг» чи їх 

виду «адміністративних послуг» залишається проблема, закладена у змісті 

Закону України «Про адміністративні послуги», де п. 3) ст. 1 Закону коло 

суб’єктів надання адміністративної послуги є безпідставно звуженим. До 

кола таких суб’єктів віднесено виключно державні органи та посадові особи, 

зокрема: орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади 

Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги. 

 І.Б. Коліушко, аналізуючи європейський досвід надання публічних 

послуг, визначив що підхід, застосований в Україні не відповідає сучасним 

європейським тенденціям, де запроваджено надання таких послуг не лише 

органами публічної влади, але й підприємствами та установами, які є 

особами приватного права, зокрема, адміністративні агенти, уповноважені на 

виконання окремих функцій органів публічної влади [235, с. 9]. Таким у 

Франції є так звані «публічні установи», наділені спеціальною 

правосуб’єктністю на виконання публічних функцій. Визначається, що їм 

притаманна змішана публічно- та приватно- правова природа. За цивільним 

законодавством України йдеться лише про юридичні особи приватного права 
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та юридичні особи публічного права. Нажаль, як вже зазначалося, ч. 2 ст. 81 

ЦК України лише визначено, що юридична особа публічного права 

створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування. Нажаль, у цьому визначенні упущено мету її створення та 

сферу діяльності, що породило дискусію серед науковців, увага яких 

зосереджена на дослідженні проблем сучасної цивілістики. 

Так, І.В. Спасибо-Фатєєва ознаками юридичної особи публічного права 

визначила: 1) створення за ініціативою державних органів або органів 

місцевого самоврядування; 2) на підставі публічно-правового акту (закону чи 

адміністративного акту органу державної виконавчої влади, - розпорядження, 

наказ КМУ, тощо); 3) задовольняють публічний інтерес [148, с. 26-27]. 

Ознака «задоволення публічного інтересу» то є доктринальним, а не 

нормативним визначенням. Водночас, як виключення нею визначено 

приватну установу, яка створюється за ініціативою приватних осіб, але 

задовольняє публічний інтерес. Такими вона визначила фонди. 

Безперечно, що такий підхід не слугує визначеності правового 

положення таких суб’єктів як учасників адміністративно-правових відносин.  

Науковцями, які досліджували проблеми юридичних осіб приватного 

та публічного права, на наше переконання безпідставно упущено можливість 

покладання публічних функцій на основі делегованих повноважень. Цьому 

може сприяти інститут представництва.  

В своїй праці Г.В. Самойленко звернувся до інституту представництва 

в англо-американській та романо-германській правовій сім’ях [380, с. 166]. 

Ним, зокрема, запропоновано вирішувати питання визначення правового 

положення учасників правовідносин з перевезення пасажирів, які не є 

сторонами договору перевезення, зокрема, агентів з продажу, фактичних 

перевізників та ін.  

Такий підхід доречно застосувати і для вирішення питань можливості 

покладання виконання окремих функцій та завдань, властивих органам 
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публічної влади на особи приватного права на основі наданих (делегованих) 

повноважень. За такого підходу відпадає потреба у вирішенні питань щодо 

наявності кваліфікуючої ознаки «задоволення публічного інтересу» в 

правовому статусі юридичної особи публічного права. Врешті решт, навряд 

чи можливо не визнавати діяльність будівельної компанії, яка зводить міст 

через річку Дніпро в м. Запоріжжя такою, чия діяльність не спрямована на 

задоволення публічного інтересу. Безперечно що ні. На цій платформі 

будуються відносини між органами публічної влади та юридичними особами 

приватного права, які на підставі договору концесії вирішують питання, 

важливі для населення, суспільства, держави вцілому.  

Наразі ст. 1 Закону України «Про концесії» [149] визначається, що 

концесія є формою здійснення державно-приватного партнерства, що 

передбачає надання концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або 

будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний 

ремонт та технічне переоснащення), та/або управління (користування, 

експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом концесії, та/або надання 

суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, визначених концесійним 

договором, а також передбачає передачу концесіонеру переважної частини 

операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції. 

Як вбачається у цьому визначенні, йдеться про державно-приватне 

партнерство і про надання «суспільно значущих послуг».  

Звичайно, що таке партнерство можливо в широкій сфері відносин, в 

т.ч. у сфері здійснення публічного адміністрування. Такий підхід наразі, 

доречі, і застосовується нині в багатьох європейських країнах, та й у світі 

вцілому.  

Інша річ, що існує потреба у правовій оцінці характеру відносин між 

органом публічної влади і особою приватного права, якій можуть бути 

делеговані повноваження на виконання окремих публічних, зокрема, 

адміністративних послуг. 
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Знаючи витоки української цивілістики, яка своїм корінням походить 

від німецької цивільно-правової доктрини, можливо виявити витоки 

німецької доктрини і в інституті «представництва». Самойленко Г.В. в своїй 

роботі визначив, що Концептуально вона ґрунтується на «теорії сепарації», 

розробленою свого часу німецькими вченими - Р. фон Ієрингом та 

П. Лабандом [380, с. 166]. Так, Ієринг кваліфікував представництво як 

правовідношення, яке виникає на підставі повноважень, наданих 

представникові [150, с. 11]. Пауль Лабанд розмежував внутрішні та зовнішні 

відносини: розмежувавши повноваження представника створювати юридичні 

права та обов’язки для принципала і внутрішні контрактні відносини, які 

стосуються особистих прав та обов’язків між принципалом та представником 

[499, с. 183-241]. Цей підхід, власне, і лежить в основі «теорії сепарації». За 

зазначенням А.І. Дрішлюка у країнах англосаксонської системи інститут 

«представництва» ґрунтується на протилежній теорії, яка отримала назву 

доктрини «тотожності» або «ідентичності» («doctrine of identity»), зміст якої 

полягає у тому, що представник є другим «я» особи, яку представляють [106, 

с. 8]. За визначенням В. Цюри «теорії ідентичності» ґрунтується на принципі 

«Qui facit per alterum facit per se» (англ. «He who acts through another does the 

act himself» - Той, хто діє через іншого, діє для себе самого) [456, с. 131]. Тож 

цілком закономірно Г.В. Самойленко на основі цих теорій зробив висновок 

щодо відсутності потреби у визначенні особливого правового статусу особи, 

яким би визначалася його роль в структурі тих чи інших правовідносин, якщо 

йдеться про представницькі відносини. Тож основними питаннями в такому 

випадку залишаються питання: 1) наданих повноважень; 2) дій 

уповноваженої особи в межах наданих повноважень; 3) свторення правових 

наслідків між третьою особою, яку представляють; 4) достатності спеціальної 

правосуб’єктності особи для здійснення таких представницьких 

повноважень. Щодо останнього зазначимо, що йдеться про здатність 

юридичної особи діяти у відповідності до визначених видів діяльності за 

Статутом чи дії за принципом ultra vires. 
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 Тому вважаємо, що відсутня потреба в визначенні якогось особливого 

публічно-приватного статусу юридичної особи приватного прав в той час, як 

йдеться про покладання виконання повноважень органом публічної влади на 

особу приватного права на підставі розпорядчого акту та наданих 

повноважень (розпорядження, договір, дозвіл, ліцензія, довіреність, тощо). 

Все це є можливим. Тут головним питанням залишається готовність держави 

поділитися такими повноваженнями з особами приватного права, 

регламентуючи при тому порядок діяльності, процедури надання послуг та 

ін. на основі публічно-приватного партнерства чи ні? 

Врешті, актуальним залишається і питання забезпечення якості 

надаваних послуг, забезпечення законності, недопущення проявів корупції,  

забезпечення принципів рівності та недискримінації, та, врешті, забезпечення 

прав, свобод та законних інтересів осіб приватного права у відносинах з 

надання публічних послуг. Вбачається, що за органами публічної влади, які 

надають повноваження особам приватного права на здійснення публічних 

послуг мають зберігатися повноваження контролю. Така конструкція 

правового зв’язку учасників таких правовідносин знову ж таки, вписується в 

класичну конструкцію договору на користь третьої особи чи на виконання 

третій особі. 

Статтею 636 ЦК України закріплено, що договором на користь третьої 

особи є договір, в якому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок на 

користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі. 

Притому, виконання договору на користь третьої особи може вимагати як 

особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої передбачено 

виконання, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає 

із суті договору. З моменту вираження третьою особою наміру скористатися 

своїм правом сторони не можуть розірвати або змінити договір без згоди 

третьої особи, якщо інше не встановлено договором або законом. Тобто, 

єдиною відмінністю такої конструкції (конструкції договору на користь 

третьої особи) від правовідношення, в якому дві сторони (в даному випадку 
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орган публічного адміністрування та суб’єкт приватного права, наділений 

повноваженнями вступати у відносини з третіми особами і надавати їм 

послуги за зверненням кожного) домовилися про надання публічних послуг 

суб’єктам звернення, - є: 1) характер таких послуг; 2) наявність нормативів, 

які чітко регламентують порядок надання адміністративних послуг; 3) 

виключність переліку послуг, дозволених до надання; 4) неможливість зміни 

змісту договору за домовленістю сторін; 5) наявність гарантій забезпечення 

законності надання публічних послуг. 

Народними депутатами України Є.В. Соболєвим, А.А. Романовою, 

Є.П. Фірсовим, В.В. Пацкан, Л.О. Ємець, П.П. Костенко, М.В. Кобцевим, 

Я.В. Маркевич, Д.Є. Добродомовим, І.І. Мельничук було запропоновано 

доволі цікавий та перспективний законопроект № 4267-1 від 23.03.2016 «Про 

внесення змін та доповнень до Закону України «Про адміністративні 

послуги» щодо покращення умов надання адміністративних послуг» [282]. 

Законопроект передбачав зміни до Закону України «Про адміністративні 

послуги», доповнюючи суб’єктів надання публічних послуг акредитованими 

суб’єктами.  

Було запропоновано доповнити ст. 1 зазначеного закону п. 4 

наступного змісту: «4) акредитований суб’єкт - господарюючий суб’єкт 

незалежно від форми власності, який відповідає встановленим Кабінетом 

Міністрів України вимогам та у випадках, визначених законом, здійснює 

надання адміністративних послуг в повному обсязі або в частині 

забезпечення прийняття та видачі документів суб’єктам звернення».  

Таке визначення, звісно, має свої недоліки, але основна його ідея 

зводилася до можливості делегування повноважень з надання окремих видів 

адміністративних послуг суб’єктами приватного права. Звичайно, можна 

критикувати цей пункт щодо закріплення вимог до акредитованих суб’єктів 

Кабінетом Міністрів України, адже вони можуть визначатися і окремим 

законом, в тому числі окремими статтями Закону України «Про надання 

адміністративних послуг» та об’єму надаваних адміністративних послуг 
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(повною мірою чи лише в частині підготовки документів). Та все ж, попри те, 

що зазначений законопроект так і не було прийнято, та, врешті, він був 

відкликаний 29.08.2019 р., він пропонував прогресивні новели, які наразі в 

тій чи іншій мірі проведено в акти чинного законодавства, принаймні, на 

рівні впровадження концепту діджиталізації та «країни в смартфоні». Так, 

проектом пропонувалося забезпечити можливість подання електронних заяв 

на отримання публічних послуг через веб-сайти суб’єктів їх надання, а 

суб’єктам надання публічних послуг пропонувалося забезпечити 

безоплатний віддалений доступ через відкриті для них та адміністраторів 

центрів надання публічних послуг API-адреси до інформаційних систем та 

електронних баз даних (реєстрів), що містять інформацію, яка є необхідною 

для надання таких публічних послуг. 

Проектом також пропонувалося надати повноваження суб’єктам 

надання публічних послуг надавати усі адміністративні послуги в 

електронній формі, крім тих, які відповідно до вимог закону вимагають 

використання спеціальних бланків (паспортів, свідоцтв про народження, про 

реєстрацію шлюбу, водійське посвідчення та технічних паспорт власника 

транспортного засобу та ін.). 

Частину 4 ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» 

пропонувалося викласти в новій редакції, згідно якої адміністративний збір 

за послуги, надані органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами та 40 відсотків адміністративного 

збору за послуги, надані акредитованими суб’єктами, відповідно до закону 

зараховуються до державного або відповідного місцевого бюджету, а 60 

відсотків - безпосередньо акредитованому суб’єкту.  

Проте, як зазначалося, цей проект прийнятий не був. Вбачаємо, що в 

фарватері трансформаційних змін, які відбуваються наразі в європейських 

країнах, існує потреба в клопітливому та ґрунтовному аналізі питання 

можливості надання адміністративних послуг акредитованими суб’єктами, 
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які є за своєю природою особами приватного права, проте, залученими на 

підставі наданих повноважень до виконання окремих публічних завдань, 

забезпечення публічних інтересів, в тому числі шляхом надання публічних 

послуг, та, зокрема, їх окремого виду – послуг адміністративних. 

В.П. Тимощук свого часу було запропоновано авторську класифікацію 

адміністративних послуг за критеріями: 1) оплатності послуг: платні та 

безоплатні; 2) суб’єктом надання адміністративної послуги: державні 

адміністративні послуги і муніципальні адміністративні послуги; 3) рівнем 

встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та 

правового регулювання процедури їх надання: а) адміністративні послуги з 

централізованим регулюванням; б) адміністративні послуги з локальним 

регулюванням; в) адміністративні послуги зі «змішаним» регулюванням; 4) 

за змістом адміністративної послуги: реєстрація, надання дозволу (ліцензії), 

сертифікація, атестація, верифікація, нострифікація, легалізація, 

встановлення статусу та ін.; 5) за предметом питань, за розв’язанням яких 

звертаються заявники до органів публічної влади: господарські, соціальні, 

земельні, будівельно-комунальні, житлові та інші види адміністративних 

послуг [183, с. 125-126]. 

Т.О. Коломоєць, взявши за основу класифікації адміністративних 

послуг критерій змісту процедурного результату, визначила види 

адміністративних послуг: реєстрацію, ліцензування, атестацію та ін. [153, с. 

240]. Ю.М. Ільницька таких виділила три: 1) дозвільні; 2) реєстраційні; 3) 

інформаційні [138, с. 17]. О.В. Кузьменко до адміністративних послуг 

відносить видачу дозволів, реєстрацію та легалізацію актів [183, с. 270-271].  

На думку О.В. Джафарової більшість послуг, які надаються органами 

публічної адміністрації, є дозвільними. Таку позицію вона обгрунтовує тим, 

що формалізованим результатом діяльності субєкта надання адміністративної 

послуги є документ дозвільного характеру (ліцензія, посвідчення, 

погодження, дозвіл, висновок, витяг з реєстру та ін.,), що забезпечує права і 

свободи особи в контексті створення умов для їх здійснення, охорони та 
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захисту. За її баченням йдеться про підтвердження статусу особи, об’єкта, 

предмета чи послуги, чи документа [98, с.7]. 

До характерних ознак адміністративної послуги вона віднесла: 1) 

спрямованість: забезпечення прав і свобод людини, національних інтересів; 

2) надання уповноваженими суб’єктами у межах виконання конкретної 

покладеної на цього суб’єкта функції (компетенція та повноваження); 3) 

цілеспрямованість діяльності органу публічної влади - сприяння фізичній та 

юридичній особі публічного та приватного права в реалізації прав та 

законних інтересів; 4) змістом діяльності уповноваженого органу з надання 

адміністративної послуги є юридичне оформлення умов, необхідних для 

забезпечення належної реалізації прав і охоронюваних законом інтересів 

фізичних та юридичних осіб; 5) здійснення в установленому законом 

процедурному порядку; 6) результатом надання дозвільної послуги є 

адміністративний акт - рішення, яке має індивідуальний характер [98, с. 8-9]. 

За визначенням С. Шатрави, оскільки зміст діяльності органу публічної 

влади з надання адміністративної послуги зводиться до надання дозволу, то є 

всі підстави для введення в обіг категорії «дозвільна послуга» [184, с. 105].  

В.В. Петьовка, визначаючи критерії віднесення адміністративних по-

слуг до певного виду чи їх класифікацію, таким назвав сферу суспільної 

діяльності, що має специфіку і може бути виокремлена як предмет 

адміністративно-правового регулювання. Він на основі аналізу сфер 

діяльності органів публічної влади, задіяних у наданні адміністративних 

послуг, виділив шість видів адміністративних послуг: 1) адміністративні 

послуги у сфері дозвільної діяльності; 2) адміністративні послуги у сфері 

забезпечення пожежної безпеки; 3) послуги у сфері ліцензування (ліцензійні 

адміністративні послуги); 4) послуги, пов’язані із державною реєстрацією 

(реєстраційні адміністративні послуги); 5) легалізаційні адміністративні 

послуги (легалізація актів, нострифікація, верифікація); 6) інформаційні 

адміністративні послуги [185, с. 70].  



144 

Орієнтуючись на предмет нашого дослідження щодо визначення 

особливостей адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС України, виникає закономірне питання щодо особливостей 

надання адміністративних послуг таким структурним підрозділом МВС 

України через призму розуміння його правоохоронним органом, щодо яких 

питання надання публічних послуг, окрім послуг охорони, до того, як 

правило, не йшлося. 

Так, в своєму дослідженні О.Г. Циганов зазначив, що наразі в теорії 

права відсутня єдність щодо визначення категорій «правоохоронна 

діяльність», «правоохоронна система», «правоохоронні органи» [452, с. 99]. 

Тим не менше, усталеним є розуміння того, що законодавством України 

дозволена виключно державна правоохоронна діяльність. Інші аспекти такої 

діяльності, зокрема, система органів, їх повноваження, взаємодія, 

компетенція та повноваження врегульовані фрагментарно і не дозволяють 

цілісно та системно сприймати систему правоохоронних органів України. У 

зв’язку з цим ним було запропоновано вирішити ці питання шляхом 

прийняття єдиного кодифікованого акту, - Закону України «Про 

правоохоронні органи та правоохоронну діяльність». 

Водночас він визнав, що відбулася трансформація уявлень про 

правоохоронні органи України. І якщо тривалий час зберігався традиційний 

для системи правоохоронних органів радянських часів підхід розуміння їх як 

карально-репресивних органів, які використовують необхідні заходи та 

засоби для виконання покладених на них завдань, в т.ч. забезпечення 

правопорядку в державі шляхом виконання адміністративно-розпорядчих 

функцій, то останнім часом відбулися кардинальні зміни, особливо після 

формування нової Національної поліції України. Вочевидь, серед суто 

правоохоронних повноважень вбачається і запровадження в їх діяльності 

нового напрямку, - публічно-сервісного, який здійснюється в процесі 

здійснення правоохоронної діяльності. 
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На сьогоднішній день в системі правоохоронних органів України 

важлива роль відведена органам Національної поліції України як 

центрального органу виконавчої влади, діяльність якого координується 

Міністерством внутрішніх справ. Як відомо, в системі МВС України 

створено структурні підрозділи, на які покладено завдання надання 

публічних послуг. Йдеться про сервісні центри МВС України. То ж існує 

необхідність у визначенні поняття, ознак та видів адміністративних послуг, 

які надаються в системі МВС.  

 

2.2. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг, які 

надаються в системі МВС України 

 

Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» визначила 

завдання поліції, віднісши до них надання поліцейських послуг у сферах: 1) 

забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, 

а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в 

межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги. 

Втім, попри загальні уявлення про сутність та зміст «поліцейських 

послуг», а ні доктрина, а ні позитивне право до останнього часу не 

визначилися з дефініцією та змістовним наповненням цього поняття.  

За визначенням О.Г. Циганова, попри відсутність визначення поняття 

«поліцейська послуга», тим неменше, вони надаються і вони є складовою 

поліцейської діяльності. Це є приводом для дискусій, адже встановлення 

його змісту дозволяє забезпечити високу ефективність таких послуг у 

взаємодії та взаємозв’язку з забезпеченням прав і свобод людини. 

Закономірно, що наразі серед вчених у галузі адміністративного права 

України висловлюються різні підходи до правової характеристики цієї 

правової категорії як виду публічних послуг [155, с. 186].  
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О.Г. Циганов адміністративною послугою у сфері правоохоронної 

діяльності визначив передбачену законом публічно-владну діяльність 

правоохоронного органу держави, здійснення якої пов’язане з ініціативою 

заявника (фізичної або юридичної особи) щодо створення організаційних 

умов для реалізації її прав, свобод і законних інтересів та/або виконання 

покладених на неї законом обов’язків у правоохоронній сфері, яка полягає в 

прийнятті та оформленні індивідуального правозастосовного 

адміністративного акту [452, с. 129-130]. 

О.В. Джафарова, посилаючись до теорії суспільного договору як 

основи створення та засадничого принципу, що визначає спрямованість 

функціонування органів публічної влади України, яка формується як правова, 

демократична, соціально орієнтована держава, визначає публічно-сервісну 

основу діяльності органів публічної влади, як органів, завдання яких 

витікають з покладання народом України виконання функцій та завдань, 

орієнтованих на забезпечення публічних інтересів, інтересів народу України. 

Тому, визначаючи через призму публічно-сервісного підходу діяльності 

правоохоронних органів з власними функціями, вона визначила, що такими, 

в першу чергу, є: забезпечення прав і свобод людини, захист інтересів 

суспільства і держави, підтримання публічного правопорядку та безпеки 

[454, с. 75]. 

А.П. Рибінська, аналізуючи особливості надання публічних послуг 

органами МВС України, дійшла висновку, що поліцейські послуги, про які 

йдеться в Законі України «Про національну поліцію» є однією з форм 

поліцейської діяльності. Водночас, нею зроблений висновок щодо 

зумовленості розвитком та втіленням у діяльність державних органів 

принципів верховенства права та непорушності основоположних прав і 

свобод людини визначення у якості пріоритетного завдання поліції 

здебільшого виконання сервісних правоохоронних функцій, а не тільки 

здійснення превентивних, репресивних та каральних заходів [368, с. 31]. Та 

попри вірність підходу щодо потреби забезпечення функціонування 
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правоохоронних органів на зазначених принципах, така позиція науковця є 

дискусійною, особливо в частині зумовленості орієнтації та трансформації 

завдань поліції з превентивних та каральних на сервісні правоохоронні. 

Безперечно, людиноцентризм має віднайти свій прояв в діяльності 

правоохоронних органів. І діяльність таких правоохоронних органів має бути 

орієнтована на забезпечення прав людини. Це вірно. Як і служіння людям. 

Однією з важливих гарантій такої діяльності стало закріплення в Конституції 

норми, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження 

чи накази (ст. 60 Конституції України). Але це питання взаємодії 

призначеності цього органу, - забезпечувати охорону та захист прав людини 

в діяльності такого державного органу. 

Серед них – принципи діяльності органів Національної поліції: 1) 

верховенства права, - відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Цей принцип застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини; 2) дотримання прав і свобод людини – 

визнається пріоритетність прав людини та допустимість їх обмежень 

виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами 

України і лише в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Однією 

із гарантій є вимога припинення здійснення обмежувальних заходів за 

досягнення мети їх застосування. Кримінально караним та забороненим 

визнано діяння, яке полягає у катуванні, нелюдському чи такому що 

принижує людську гідність поводженню чи покаранню. У випадку їх 

виявлення, як і будь-яких форм дискримінаціє підлягає припиненню з боку 

співробітників національної поліції; 3) законність – визначеність 

повноважень органів Національної поліції та недопустимість їх перевищення. 

Однією з гарантій є заборона поліцейському виконувати злочинні чи явно 

незаконні розпорядження та накази. Відповідно, накази, розпорядження та 

доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, 

службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути 
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підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України (ст. 8 

Закону України «Про Національну поліцію»). 

З іншого боку поставимо питання – якими засобами національна 

поліція має досягнути «ефекту» правопорядку в країні та забезпечення прав 

людини? До останнього такими засобами вважалися заходи: превентивні, 

каральні, репресивні, обмежувальні та ін.  

Вважаємо, що крен, до якого схилилися науковці викликаний 

необхідністю зосередження уваги на інтересах людини та служінню їй. 

Наразі вже відбулося переформатування та трансформація сучасної 

Національної поліції України і не лише тільки зміною назви з «міліції» на 

«поліцію», а спрямованістю ідеологічного концептуального підходу: не 

виключно розуміння правоохоронних органів як спеціалізованого апарату 

держави, створення та функціонування якого має мету забезпечення примусу 

в забезпеченні виконання законів України, примусу до моделі поведінки, 

закріпленої в правових нормах, яким надано форму закону, а служіння 

суспільству, народу України. З іншого боку, його воєнізованість та методи 

діяльності зумовлені поставленими перед цим органом завданнями. І як би не 

намагалися науковці аргументувати пріоритетність публічно-сервісної 

спрямованості діяльності правоохоронних органів, але надання 

адміністративних послуг, на наше переконання, не може визначатися 

основним та визначальним. Правоохоронні органи мають іншу основну свою 

мету та завдання – правоохоронну. Надання ж адміністративних послуг має 

залишатися суміжним видом діяльності, похідним , перебувати, так би 

мовити, в фарватері виконання основних правоохоронних завдань. Саме вони 

є визначальними та зумовлюють специфіку надання окремих видів 

адміністративних послуг, виконання чи надання яких входить в коло 

компетенції таких органів. Саме ця обставина зумовлює особливі риси 

адміністративних послуг, надаваних правоохоронними органами, зокрема, 

структурними підрозділами МВС України, рис, зумовлених особливим 
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суб’єктом їх надання та правового режиму виконання поставлених перед 

ними завдань. 

Погодимося з Рибінською А.П., що під «поліцейськими послугами» 

варто розуміти послуги, які надаються органами Національної поліції 

України, спрямовані на виконання функцій, безпосередньо пов’язаних з 

охороною прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, забезпеченням публічної безпеки і порядку, а також 

попередженням та протидією злочинності. Дійсно, з точки зору застосування 

категорії «публічна послуга», яка є родовою по відношенню до спеціальної 

чи особливої категорії «адміністративна послуга» визначення поліцейської 

послуги видом публічної послуги є закономірним та вірним. Такі послуги 

дійсно є публічними, суб’єктом їх надання є органи публічної влади, а самі 

вони мають вагоме соціальне значення. Варто погодитися з її твердженням, 

що поліцейські послуги, як і інші правоохоронні послуги, завжди належать 

до числа суспільних благ, надання яких є державною монополією [368, с. 31]. 

А.П. Рибінська вважає, що попри два підходи, які наразі висловлено в 

науці адміністративного права щодо правової природи та характеристик 

поліцейських послуг: широкого та вузького, варто виходити все ж таки, з 

його вузького розуміння. В широкому смислі під поліцейськими послугами 

варто розуміти діяльність органів внутрішніх справ. У вузькому – лише 

послуги, які надаються органами Національної поліції України як основними 

суб’єктами поліцейської діяльності України, діяльність яких спрямована на 

виконання закріплених Законом України «Про Національну поліцію» 

функцій: охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, забезпечення публічної безпеки і порядку, 

попередження та протидії злочинності. Погодимося з її аргументами, що 

поліцейські послуги є публічними, оскільки здійснюють не стільки в 

інтересах окремих людей, скільки суспільства вцілому [368, с. 35]. Крім того, 

їх надання – виключна компетенція держави, що передбачено, зокрема, і 

Законом України «Про Національну поліцію». Це дає обґрунтовані підстави 



150 

для висновку, що поліцейські послуги, як і інші послуги у сфері 

правоохоронної діяльності є суспільним благом, виробництво якого є 

виключною монополією держави. 

О.О. Мозговий, звертаючись до дослідження питання формування 

доктринального підходу до визначення особливостей публічних послуг, що 

надаються в діяльності сервісних центрів МВС та розуміючи соціальне 

значення таких послуг, орієнтуючись на визначеність вектору пріоритетності 

публічно-сервісної спрямованості діяльності публічних органів, визначив 

його важливість, адже недотримання чи порушення процедури надання таких 

послуг може спричиняти негативні наслідки, адже більша частина послуг 

пов’язані з забезпеченням здійснення прав і свобод громадян [158, с. 103]. 

Взагалі, науковцями було висловлено різні підходи до визначення 

особливостей та ознак адміністративних послуг, що надаються органами 

внутрішніх справ.  

О.О. Сосновик характеризує надання таких послуг органами 

внутрішніх справ як публічну діяльність, що пов’язана із здійсненням 

владних повноважень органом (підрозділом, службою) чи окремою 

посадовою особою за зверненням фізичної чи юридичної) особи, має платний 

характер та спрямована на охорону, захист та реалізацію її прав, свобод і 

законних інтересів таких осіб і формалізована в адміністративному акті [159, 

с. 8]. Ним зроблено висновок, що механізм правового регулювання діяльності 

органів внутрішніх справ з надання адміністративних послуг охоплює дуже 

широке коло питань. Це дало підстави для класифікації груп відносин щодо 

надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: 1) якими 

врегульовано поведінка учасників таких відносин, зокрема, визначено права 

й обов’язки осіб приватного права як учасників адміністративно-правових 

відносин; 2) якими визначено правовий статус органів внутрішніх справ як 

суб’єктів надання таких адміністративних послуг. 

В.М. Циндря надання адміністративних послуг ОВС (правоохоронними 

органами) розуміє також як результат здійснення ними повноважень по 
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юридичному оформленню реалізації фізичними та юридичними особами 

прав, свобод і законних інтересів за їх заявою, до яких він відносить видачу 

дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації та 

ін.[159, с. 8-9]. Визначивши критерії, за якими певний вид діяльності ОВС 

може бути віднесена до категорії «адміністративна послуга», він обґрунтував, 

що наприклад, контрольна діяльність адміністративного органу (перевірки, 

ревізії, інспектування тощо) є не адміністративною послугою, а одним із 

видів адміністративної діяльності по забезпеченню реалізації політики 

законності діяльності, в тому числі надання адміністративних послуг, але не 

самою адміністративною послугою. 

В.М. Циндря до ознак (критеріїв), які дозволяють виокремити з-поміж 

різних видів адміністративної та правоохоронної діяльності ОВС саме 

адміністративні послуги він визначив: 1) специфіку повноважень 

адміністративного органу щодо надання певного виду послуг; 2) надання 

адміністративних послуг особливим суб’єктом (ОВС) шляхом здійснення 

ним делегованих чи наділених владних повноважень; 3) надання 

адміністративних послуг виключно за зверненням фізичних та юридичних 

осіб (принцип ініціативності); 4) наслідком проведеної діяльності 

уповноваженим органом публічної влади, зокрема ОВС та його 

структурними підрозділами є винесення адміністративного акту 

індивідуального (не нормативного) характеру, зокрема, видача паспорта, 

свідоцтва, ліцензії, дозволу чи посвідчення, тощо); 5) надання 

адміністративної послуги має сприяти чи безпосередньо створювати умови 

для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних 

інтересів чи забезпечувати їх здійснення [455, с. 7]. 

В свою чергу, С.О. Шатрава адміністративні послуги в діяльності 

органів Національної поліції визначає як урегульовану адміністративно-

правовими нормами публічно-сервісну діяльність органів поліції, що 

здійснюється за зверненням фізичної чи юридичної особи, шляхом 

провадження передбачених законодавством послідовних дозвільних чи 
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інших процедур, офіційним результатом якої є індивідуальний 

адміністративний акт [160, с. 377-378]. Порівнюючи з дефініціями 

попередніх науковців, варто визначити позитивне визначення ознак 

адміністративних послуг, що надаються ОВС, які властиві саме їм: 1) 

урегульованість діяльності адміністративно-правовими нормами; 2) 

діяльність, яка спрямована на забезпечення публічно-сервісної мети; 3) 

здійснення за зверненням особи приватного права; 4) наявність закріпленої 

нормативно-правовими актами адміністративної процедури, яка має бути 

дотримана при наданні адміністративних послуг; 5) наявність результату 

діяльності ОВС з надання адміністративної послуги – видання 

індивідуального адміністративного акту, яким встановлюються чи 

засвідчується наявність правомочностей осіб приватного права, що слугує 

забезпеченню їх прав, свобод та законних інтересів. 

 І.П. Голосніченко визначено «адміністративні послуги», які надаються 

ОВС України як систему дій організаційного характеру, що вчиняються 

органами публічної влади, врегульованих актами адміністративного 

законодавства і спрямовані на створення умов для задоволення прав, свобод, 

законних інтересів людини та громадянина або юридичної особи приватного 

права за їх заявою або з ініціативи органу публічної адміністрації. Вперше 

серед науковців автором визначена така ознака, як можливість застосування 

в окремих випадках заходів примусу [73, с. 127]. 

З таким підходом автора погоджуємося повною мірою, адже сутність 

адміністративної послуги не може зводитися виключно до «статичної 

діяльності» - скажімо, видачі індивідуального адміністративного акту за 

зверненням особи. Адже багатьма науковцями безпідставно упускається та 

важлива обставина, що на ОВС як на правоохоронний орган покладається 

виконання відповідних завдань, в т.ч. по підтриманню законності та 

правопорядку. Адже скажімо, у випадку виявлення в процесі надання 

адміністративної послуги фактів протиправних діянь, зокрема, кримінальних 

правопорушень, на відповідний структурний підрозділ ОВС покладається 
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виконання саме поліцейських функцій, зокрема, застосування заходів 

примусу як до особи-правопорушника, так і до предмету правопорушення. 

Йдеться скажімо, про випадки надання суб’єктом звернення підроблених 

документів, агрегатів, на яких протиправно змінено коди і т.п. У таких 

випадках посадова особа ОВС не лише відмовляє у наданні адміністративної 

послуги, а й застосовує заходи впливу, дозволені йому як правоохоронному 

органу. Більше того, їх вчинення є обов’язковим, що характеризує специфіку 

такого правоохоронного органу, яка має прояв і в процедурі надання 

адміністративної послуги. Йдеться про правоохоронну функцію, функцію 

забезпечення законності та правопорядку. 

В цьому контексті визначення Л.Ю. Іванової, яка визначає 

адміністративну послугу в діяльності органів внутрішніх справ як систему 

здійснення органами чи підрозділами Міністерства внутрішніх справ України 

комплексу різноманітних заходів правового та організаційного характеру, що 

забезпечують юридичне оформлення дотримання прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб за їх заявою, - хоч дещо і абстрактно та 

узагальнено, втім, такий підхід дозволяє виокремити організаційно-

забезпечувальний характер надаваної адміністративної послуги з-поміж 

інших видів адміністративних послуг, що надаються іншими органами 

публічної влади [136, с. 103].  

В.А. Куліков у спілці з колегами визначив «адміністративну послугу», 

що надається органами поліції як врегульовану нормами права діяльність 

органів Національної поліції щодо реалізації владних повноважень шляхом 

забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної 

особи за її зверненням. Серед таких послуг визначено видавання дозволів на 

придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, 

на які поширюється дозвільна система, і пов’язане з цим оформлення 

документів; видавання дозволів на відкриття та функціонування об’єктів 

дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних 

майстерень та інших об’єктів; зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до 
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неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на 

об’єктах дозвільної системи; видавання посвідчення водія на право 

керування транспортними засобами; реєстрацію, перереєстрацію колісних 

транспортних засобів з видаванням свідоцтва про реєстрацію або його 

дубліката та номерних знаків; зняття з обліку транспортного засобу з 

видаванням облікової картки та номерних знаків для разових поїздок; 

видавання свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що 

перевозять небезпечні вантажі; проведення балістичних досліджень на 

замовлення; проведення дослідження обставин i механізму дорожньо-

транспортних пригод; проведення дослідження обставин виникнення та 

розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки; підготовка і 

видавання технічних умов на розміщення об’єкта дорожнього сервісу та 

малої архітектурної форми та ін. [12].  

Як бачимо, більшість науковців вбачають в адміністративній послузі, 

яка надається ОВС діяльність такого органу. Лише окремі серед ознак 

визначають наявність адміністративного акту індивідуального характеру. 

Вбачаємо, що і тут є потреба до звернення до теорії цивільного права, адже 

нею найбільш повно розроблено і інститут послуг, і інститут об’єктів 

цивільних прав. Так, в дискусії щодо визначення предмету договору було 

висловлено три позиції: 1) предметом договору є дії; 2) предметом договору є 

об’єкти; 3) предметом договору є дії щодо зазначених об’єктів (благ) [64, с. 

26].  

Вбачається, що і в аспекті визначення сутності адміністративної 

послуги допускається та ж помилка, коли науковці виділяють у якості 

основного лише один з аспектів. Адже суб’єкт звернення і суб’єкт надання 

адміністративної послуги (ОВС) вступають у правовідношення, підставою 

для виникнення якого дійсно є звернення особи приватного права зі 

зверненням до органу публічного адміністрування (органу публічної влади), 

до компетенції якого входить надання відповідної адміністративної послуги. 

З урахуванням наданих такому суб’єкту повноважень здійснюється 
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діяльність, яка породжує результат, заради якого і звертається суб’єкт 

звернення за отриманням відповідної адміністративної послуги. То виникає 

закономірне питання – що є об’єктом таких відносин дії, блага чи дії по 

наданню таких благ? Не відкидаючи інших підходів. Вважаємо, що самі дії 

по своїй суті вже є благом, якщо вони задовільнять суб’єкти звернення. Якщо 

ні – то лише результат такої діяльності, оскільки суб’єкт розраховує на нього 

та очікує його надання. Водночас, саме благо не виникає саме по собі, поза 

межами такої діяльності з його надання. Тож нам видається цілком 

закономірним, визначаючи особливості «адміністративної послуги», що 

надається ОВС визнавати не саму по собі діяльність ОВС в межах наданих 

повноважень, а саме діяльність, яка призводить до видачі індивідуального 

адміністративного акту, який має правоустановче та правоохоронне 

значення, оскільки таким презюмується правомірність його наслідків та 

виникнення відповідних прав у суб’єкта звернення чи можливість їх 

здійснення. 

В цьому концепті запропонований нами підхід відповідає висловленим 

аргументам А.П. Рибінської, яка звернулася до визначення сутності 

поліцейської діяльності взагалі. Дійсно, поліцейська діяльність є з одного 

боку породженням держави і є його апаратом примусу, з іншого боку – 

держава потребує такого «силового» інструменту, як правоохоронні органи, 

які і реалізовують наразі таку поліцейську діяльність [368, с. 27]. Термін 

«поліція» етимологічно походить від грецького πολιτεια; πολις – місто. Проте, 

його змістовне навантаження було не однаковим. Воно розумілося і як один з 

видів державної діяльності, і як діяльність, що забезпечує належне 

функціонування держави, і як діяльність по підтриманню законності і 

правопорядку, і навіть як вид державного управління. Розуміння 

поліцейської діяльності залежить повною мірою від запитів, які ставляться до 

такого виду діяльності, і визначаються вони запитами держави і суспільства. 

Загалом же поліцейську діяльність пов’язують з виконанням правоохоронної 

функції держави, змістом якої є забезпечення державного ладу, всебічної 
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охорони і захисту прав та свобод і законних інтересів громадян, забезпечення 

законності, запобігання вчиненню суспільно небезпечних діянь.  

Тюріній О.В. належить чітке висловлювання, яке відображає зміст та 

спрямованість такої діяльності - правоохоронної діяльності, для якої 

характерні особливі ознаки: владний та правозастосовний характер, 

формальна визначеність, здійснення компетентними органами [422, с. 9]. 

Дійсно, на сьогоднішній момент сама по собі правоохоронна діяльність 

розуміється в двох площинах: 1) як діяльність держави, державних установ та 

організацій та недержавних організацій, спрямована на забезпечення 

правопорядку та дотримання прав і свобод громадян; 2) як діяльність 

спеціалізованих органів, на які державою покладено виконання відповідних 

обов’язків, що має на меті підтримання правопорядку та дотримання прав і 

свобод громадян. Ми виходимо з позицій, що поліцейська діяльність є видом 

правоохоронної діяльності, який здійснюється спеціалізованим державним 

органом – Національною поліцією України, її структурними підрозділами та 

структурними підрозділами МВС України.  

 Погодимося також з підходом М.В. Лошицького, що відмінною рисою 

є: 1) притаманність поліцейській діяльності специфічних методів владного 

нагляду та владного впливу (зокрема, владного примусу); 2) здійснення 

адміністративно-наглядової діяльності, що спрямована на попередження 

правопорушень [195, с. 360].  

Р.М. Ямбухтін визначає поліцейську діяльність як спеціальний вид 

соціальної діяльності, що носить професійний характер та полягає в захисті 

суспільства від внутрішньої небезпеки [482, с. 208]. Окремі науковці 

виділяють загальні та специфічні інституційні ознаки поліції. Загальні: 

еволюційний та історичний розвиток, легітимність, задоволення суспільних 

потреб. Специфічні: стійка організаційна структура, наявність ієрархічних 

відносин, що характеризуються субординацією, визначеність органів поліції 

як органу виконавчої влади, діяльність якого спрямована на охорону та 

захист безпеки, прав, свобод та законних інтересів, основна мета - охорона 



157 

громадського порядку та соціальне обслуговування населення, 

конфіденційність, професійність [482, с. 208].  

В.М. Шадрін, вирізняючи поліцейську діяльність з-поміж різних видів 

соціальної діяльності, дав власне визначення характерних ознак поліцейської 

діяльності: ризиковість діяльності; наявність особливих службових 

обов’язків (захист життя і здоров’я людей, безпеки громадян і встановленого 

порядку управління, забезпечення прав і публічних інтересів громадян, 

охорона громадського порядку та правопорядку); наявність спеціальних 

дисциплінарних статутів, положень про дисципліну; особливий режим 

служби; особливий статус, який визначає його компетенцію та повноваження 

[458, с. 113], а М.В. Лошицький додає ознаки «озброєності» та «державного 

примусу» [195, с. 360]. 

Д.П. Калаянов, проаналізувавши такі ознаки, зробив слушний висновок 

щодо компонент, які визначають специфіку поліцейської діяльності: предмет, 

мету та засоби [141, с. 12]. Погодимося з точкою зору А.П. Рибінської, що 

цей перелік є неповним без визначення суб’єкта такої діяльності, адже його 

статус та його повноваження і діяльність у відповідності до таких 

повноважень відіграють вирішальне значення для визначення особливостей 

такої правоохоронної діяльності [368, с. 27]. 

О.В. Джафарова узагальнила наукові обґрунтування, визначивши 

послугу як: 1) діяльність; 2) діяльність, спрямовану на отримання бажаного 

результату; 3) діяльність, що характеризується особливостями, зумовленою 

метою, на досягнення якої спрямована така діяльність; 4) наявність суб’єктів 

(учасників відносин, зокрема: суб’єкта звернення та суб’єкта надання 

адміністративної послуги); 5) нормативне регулювання процедури надання 

адміністративної послуги [98, с. 177]. 

На думку В.Б. Авер’янова для встановлення поняття послуги 

неможливо обійтися без її «мети». Такою науковець вбачає результат 

виконання обов’язків державою через діяльність уповноважених на те 

органів публічної влади в інтересах приватних осіб, в т.ч. шляхом здійснення 
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діяльності на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпечення 

належної реалізації своїх прав і охоронюваних законом інтересів [4, с. 379]. 

Закономірно, що визначивши дефініцію адміністративних послуг та їх 

ознаки, які надаються в сфері діяльності ОВС, існує потреба у встановленні 

їх видової класифікації. Остання має своїм призначенням не лише здійснити 

класифікацію заради класифікації, а кращим чином пізнати сутність цього 

виду діяльності та його результату. Адже визначаючи процедурні питання 

досить важливо класифікувати процедури у відповідності до визначення 

окремих видів адміністративних послуг, групованих за типами в певні 

категорії. 

Г.М. Писаренко було обрано наступні критерії для класифікації 

адміністративних послуг, які надаються ОВС: 1) за змістом адміністративної 

діяльності щодо надання адміністративних послуг; 2) за рівнем встановлення 

повноважень щодо надання адміністративних послуг та правового 

регулювання процедури їх надання; 3) у залежності від форми їх реалізації; 

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

особи до адміністративних органів [257, с. 3]. 

І.В. Дроздова таким критерієм обрала: 1) зміст конкретних 

адміністративних справ: дозвільні, реєстраційні; 2) юридичні наслідки: 

правонаділяючі, правоприпиняючі, правообмежуючі; 3) зміст і обсяг 

процедурних дій: основні, супутні, додаткові; 4) сфера реалізації публічно-

владних повноважень: а) адміністративні послуги, що надаються владними 

суб’єктами МВС у сфері забезпечення правил паспортної системи; б) 

адміністративні послуги, що надаються владними суб’єктами МВС у сфері 

забезпечення правил дозвільної системи; в) адміністративні послуги, що 

надаються владними суб’єктами МВС у сфері забезпечення правил в’їзду, 

виїзду, транзитного проїзду та перебування на території України іноземних 

громадян та осіб без громадянства; г) адміністративні послуги, що надаються 

владними суб’єктами МВС у сфері набуття фізичними особами громадянства 

України та статусу біженця; д) адміністративні послуги, що надаються 
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владними суб’єктами МВС у сфері імміграції та міграції; е) адміністративні 

послуги, що надаються владними суб’єктами МВС у сфері інформаційного 

забезпечення діяльності МВС; є) адміністративні послуги, що надаються 

владними суб’єктами МВС щодо охорони фізичних та юридичних осіб та їх 

майна [108, с. 8].  

Ця класифікація запропонована у відповідності до існуючої структури 

ОВС МВС України. На сьогоднішній день до неї входять: Національна 

поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія України, Державна 

міграційна служба України, Головний сервісний центр МВС України. 

З цих причин, причини самостійного адміністративно-правового 

статусу у якості Головного сервісного центру МВС України, який є 

структурним підрозділом саме МВС України, а не Національної поліції 

України, виникає достатньо багато питань як щодо самого статусу цього 

суб’єкта, так і наданих ним адміністративних послуг, адже роздільність з 

Національною поліцією України, попри входження до структури МВС 

України не дає підстав для визнання таких послуг послугами, що можуть 

бути охарактеризовані як поліцейські.  

Зважаючи на визначення в Положенні «Про Міністерство внутрішніх 

справ України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2015 р. № 878 [181] сфер правового впливу цього міністерства та 

його завдання, питання визначення адміністративно- правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України та правової природи, характеру 

та ознак, видів надаваних ним адміністративних послуг є відкритим. В 

Положенні, зокрема, визначено, що Міністерство внутрішніх справ України є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Воно є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах: 1) забезпечення охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної 
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безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; 2) захисту 

державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній 

(морській) економічній зоні; 3) цивільного захисту, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а 

також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграції (імміграції та еміграції), у 

тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів. 

Або Положенням упущено надання адміністративних послуг, або вони 

підпадають під категорію «забезпечення охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку», або відносяться до категорії «поліцейських послуг». 

Однак, аналіз змісту Закону України «Про Національну поліцію України», 

зокрема, ст. 2, дозволяє визначати, що за характером покладених на них 

функцій таких, щонайменше, чотири: 1) забезпечення публічної безпеки і 

порядку; 2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави; 3) протидія злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, 

послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 

або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Як видно, 

змістовно вони відповідають першій сфері державної політики, здійснюваної 

МВС України.  

Тому існують об’єктивні передумови для визначення адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС України та характеру 

надаваних таким структурним підрозділом адміністративних послуг – як 

поліцейських, що здійснюють в межах правоохоронної діяльності, чи 

публічно-сервісних, зміст та «правовий режим» надання яких і правові 

наслідки яких визначаються МВС України. 
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Загалом же, надаючи правову характеристику таким послугам, 

звернемося до наявних теоретичних узагальнень з цього питання. Так, 

В.Б. Авер’янов визначив, що більшість фахівців в галузі адміністративного 

права під адміністративними послугами, які надаються ОВС вважають 

дозвільні дії публічних органів, які здійснюються за відповідним зверненням 

фізичних та юридичних осіб [182]. Такої ж позиції тримається і О.П. 

Рябченко, за визначенням якої «адміністративна послуга» пов’язана із 

проблемою дозвільної діяльності [183, с. 9]. 

О.Б. Циганов в дисертаційному дослідженні визначив ідентифікаційні 

ознаки, якими визначено особливості адміністративних послуг у сфері 

правоохоронної діяльності. На його думку такі послуги є: 1) одним із 

різновидів адміністративної діяльності правоохоронних органів; 2) їх 

надання правоохоронними органами перебуває у взаємозв’язку та 

взаємозалежності із здійсненням правоохоронних функцій; 3) підвищений 

рівень суспільної небезпечності предметів матеріального світу, пов’язаних із 

більшістю цих послуг, та можливість протиправного використання 

споживачами цих послуг набутих можливостей; 4) залежність безпеки 

суспільства та правопорядку від результатів надання такої послуги 

(прийняття або відмови адміністративного акту індивідуального характеру); 

5) посилені вимоги контролю за процедурою надання цих послуг та 

підвищений рівень відповідальності за її порушення; 6) підвищені вимоги до 

суб’єктів звернення для отримання цих послуг (йдеться про їх спеціальну 

правоздатність) [452, с. 14].  

С.О. Шатрава з метою спрощення та уніфікації порядку надання 

органами Національної поліції адміністративних послуг, класифікував їх за 

наступними критеріями: 1) спрямованістю загроз національним інтересам, 

безпеці осіб, суспільства та держави; 2) рівнем встановлення повноважень 

щодо надання дозвільних (адміністративних) послуг та правового 

регулювання процедури їх надання; 3) залежністю від виду дозвільної 
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діяльності; 4) оплатністю (оплатні та безоплатні); 5) формою виданого 

дозвільного документу [463, с. 378]. 

В.М. Циндря визначив зміст діяльності з надання адміністративних 

послуг органами внутрішніх справ: а) паспортизація населення і видача 

паспортів громадянам України для виїзду за кордон; б) юридичне 

оформлення умов, необхідних для реалізації прав і інтересів громадян 

(видача посвідчення водія; про освіту чи проходження певних курсів та ін.); 

в) видача дозволів (на виготовлення печаток; перевезення небезпечних 

вантажів; придбання, збереження, носіння, користування, перевезення і 

торгівля зброєю; право займатися охоронною діяльністю тощо); г) реєстрація 

з веденням реєстрів (автомототранспорту, зброї тощо); д) підготовка 

документів (для прийняття громадянства та ін.); е) проведення експертиз; є) 

поновлення порушених прав людини (розкриття злочину і повернення майна 

чи права на майно (документів) та ін.) [455, с. 8-9]. Загалом, він ототожнює 

адміністративну послугу з наданням та отриманням документу дозвільного 

характеру. 

А.П. Рибінська на основі аналізу Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та 

Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» та 

Законопроекту «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства 

внутрішніх справ України», визначила перспективи удосконалення 

механізму правового регулювання відносин у сфері надання поліцейських 

послуг, зокрема, щодо класифікації таких послуг за наступними критеріями: 

1) у сфері сервісної діяльності в системі МВС України: адміністративні 

послуги та інші послуги; 2) за суб’єктом надання послуг у системі МВС 

України: підрозділами Національної поліції; територіальними органами з 

надання сервісних послуг МВС України (регіональними та територіальними 

сервісними центрами); підрозділами експертної служби (НДЕКЦ); 

підрозділами Державної міграційної служби України (ГУ у областях, районні 
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відділи та сектори); 3) за суб’єктом звернення за наданням адміністративної 

послуги: фізичної чи юридичної особи; 4) предметом звернення (сутність чи 

вид послуги): допуск водіїв до керування транспортними засобами; допуск 

транспортних засобів до участі у дорожньому русі; перевезення небезпечних 

вантажів; придбання, оформлення, переоформлення, володіння, зберігання, 

носіння, перевезення, переміщення, виробництво зброї (вогнепальна, 

холодна, боєприпаси і. т. д); проведення судових експертиз, досліджень, 

оцінювань; надання відомостей з Єдиного державного реєстру МВС; 

проведення перевірок, обстежень, охорони рухомих та нерухомих об’єктів 

[368, с. 66]. 

О.О. Сосновник видами адміністративних послуг, які надаються в 

зазначених правовідносинах визначено: 1) адміністративні послуги, надання 

яких супроводжується виданням адміністративного акта, який надає певне 

право або підтверджує його, і надання яких безпосередньо пов’язане з 

реалізацією владних повноважень органами публічної влади; 2) публічно-

сервісні послуги, - послуги, надання яких не пов’язане з виданням 

адміністративного акта, та не є безпосередньою реалізацією органом 

публічної влади владно-розпорядчих повноважень, хоча і зобов’язує 

посадову особу органів внутрішніх справ вчинити певні дії, пов’язані із 

забезпеченням реалізації прав та законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб [398, с. 10]. 

Загалом же, науковець за різними критеріями класифікував 

адміністративні послуги, що надаються органами МВС України за видами: 1) 

за критерієм платності: на платні й безоплатні; 2) за рівнем правового 

регулювання: загальнодержавного регулювання (закони, акти Президента, 

Кабінету Міністрів України); адміністративні послуги централізованого 

регулювання (нормативні акти МВС України та інших центральних органів 

виконавчої влади); адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти 

органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади); 

адміністративні послуги зі «змішаним» регулюванням; 3) за видом 
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адміністративного акта, який є кінцевим результатом розгляду звернення 

громадянина за тією чи іншою послугою: посвідчення, сертифікат, дозвіл, 

ліцензія, довідка, технічні умови, свідоцтво, талон про проходження 

державного технічного огляду, реєстраційний документ, експертний 

висновок (акт); 4) в залежності від правового статусу суб’єкта органів 

внутрішніх справ, який здійснює надання адміністративної послуги та 

напрямком його діяльності в певній сфері регулювання чи публічного 

адміністрування суспільних відносин: підрозділами ДАІ; дозвільними 

підрозділами адміністративної служби міліції; підрозділами державної 

служби охорони; службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 

осіб; інформаційні підрозділи тощо [398, с. 11]. Звичайно, означені органи 

зазнали реформування, проте, загальна спрямованість виконання покладених 

на них завдань забезпечення законності та правопорядку в певній сфері 

суспільних відносин, зокрема, в сфері дозвільної діяльності, забезпечення 

правопорядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, впорядкування 

відносин у сфері міграції громадян, іноземців та осіб без громадянства, 

безпеки кордонів, безпеки у сфері цивільного захисту населення, в т.ч. 

пожежної безпеки – залишилися незмінними.  

О.О. Сосновник належить класифікація адміністративних послуг, що 

надаються ОВС на дозвільні та реєстраційні. Так, до дозвільних, якими автор 

визначає послуги, які надаються в діяльності служб, підрозділів, органів, їх 

посадових осіб, якою реалізовуються владні повноваження, результатом якої 

є видання індивідуального акту адміністративного характеру, який 

пов'язаний з видачею офіційного документу суворої звітності (дозволу, 

ліцензії, сертифікату, свідоцтва та ін.) в порядку передбаченої законом 

адміністративної процедури, що надає право фізичній чи юридичній особі 

здійснювати визначений в такому акті та документі вид діяльності, контроль 

та нагляд за яким щодо відповідності такої діяльності вимогам закону 

здійснюється органом, який його видав [398, с. 11]. 
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Автор розглядає дозвільну систему в трьох площинах: 1) як 

«дозвільний порядок» (адміністративну процедуру), яким регламентовано 

надання адміністративних послуг, які надаються органами, наділеними 

владними повноваженнями (органами публічної влади); 2) як діяльність 

державних органів з організації контролю та нагляду за дотриманням 

спеціальних правил здійснення окремих видів господарської діяльності, 

включно: поводження з предметами та речовинами підвищеної небезпеки, в 

т.ч. їх транспортування (перевезення небезпечних вантажів); 3) як засіб 

забезпечення реалізації фізичними та юридичними особами прав щодо 

використання (користування) предметів, матеріалів та речовин, які 

перебувають в цивільному обороті (йдеться про перелік об’єктів, обмежених 

в обороті) [398, с. 11]. 

До реєстраційних послуг (послуг, що надаються шляхом вчинення 

реєстраційних дій) О.О. Сосновник відніс: забезпечення реалізації фізичними 

та юридичними особами передбачених нормативними актами прав та 

законних інтересів, виконання передбачених обов’язків; забезпечення повної, 

своєчасної і правильної реєстрації певних фактів; внесення до реєстраційних 

документів необхідних змін, доповнень та виправлень; поновлення втрачених 

та анулювання повторно складених реєстраційних документів; збереження 

архівного фонду реєстраційних документів [398, с. 11]. Відповідно 

кваліфікуючими ознаками таких адміністративних послуг органів внутрішніх 

визначено: 1) вони є право-обов’язком спеціально визначених органів, служб, 

підрозділів (їх посадових осіб) внутрішніх справ (виконання повноважень в 

рамках визначеної компетенції); 2) вони є процесуально-правовою дією що 

має своїм юридичним наслідком і змістом одночасно фіксацією певного 

факту, що дозволяє визначити преюдиційне значення такого акту; 3) їх 

правовстановлюючий характер, що має наслідком визнання за особами 

приватного права (фізичними та юридичними особами) певних прав, 

покладання обов’язків чи притягнення до відповідальності; 4) ініціація 

адміністративної процедури з надання адміністративної послуги суб’єктом 
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надання адміністративної послуги суб’єкту звернення за його заявою; 5) 

проведення/проходження перевірки, в т.ч. на предмет ідентифікації особи та 

об’єкта, щодо якого вчиняється надання адміністративної послуги (приміром, 

у сфері реєстрації транспортних засобів); 6) результатом реєстраційних 

адміністративних послуг є видача реєстраційного документа, який є 

адміністративним актом індивідуального характеру (видача свідоцтва, 

посвідчення та ін.), який надає заявнику певні права чи посвідчує їх 

наявність; 7) наявність повноважень у органів внутрішніх справ, їх 

структурних підрозділів та посадових осіб виконувати контрольно-наглядову 

функцію за об’єктами, які підлягають реєстрації [398, с. 11].  

Автор визначав перелік суб’єктів органів внутрішніх справ, 

уповноважених здійснювати реєстраційну діяльність, яка є наданням 

адміністративних послуг: 1) підрозділи ДАІ; 2) Департамент громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ 

України; 3) підрозділи дозвільної системи [398, с. 12]. Звичайно, морально ця 

інформація, а відповідно і висновки вже морально застаріли, але, з точки зору 

визначення генезису становлення інституту реєстраційних послуг, дозвільних 

послуг, адміністративних послуг, які наразі надаються сервісними центрами 

МВС України, вона є важливою, адже попри реформування структури 

органів внутрішніх справ питання, які підлягали вирішенню, зокрема, 

правове регулювання відносин в дозвільній та реєстраційних сферах щодо 

надання суб’єктами владних повноважень владно-сервісних послуг суб’єктам 

звернення, збереглися відносини, як і потреба забезпечувати в них виконання 

і правоохоронних завдань, і сервісних, і правовстановлюючих, і контрольно 

наглядових, та ін. 

Зазначимо, що попри загальну тенденцію визначення на теоретичному 

рівні сутності та видів адміністративних послуг, їх характерних ознак, та на 

практичному, зокрема, вдосконалення процедури їх надання, формування 

механізмів забезпечення прав і свобод людини в процесі виконання владних 

повноважень органами публічної влади, в сфері діяльності ОВС, зокрема, 



167 

зустрічаються і інші підходи. Так, В.І. Сіверін відстоює позицію та надає 

аргументи щодо відсутності підстав для визнання існування 

«адміністративних послуг». На його думку є дозвільні послуги суб’єктів 

публічної адміністрації, процедура отримання яких урегульована нормами 

адміністративного права, а кінцевим результатом є адміністративний акт. Він 

зазначає, що більшість публічних послуг пов’язані саме з «потребою в 

безпеці», тому їх доцільно називати дозвільними. На користь цього 

твердження свідчать повноваження суб’єктів публічної адміністрації, одними 

із яких є - дозвільні [385].  

К.А. Фуглевич, навпаки, не лише визнає їх, але й визначає властиві їм 

ознаки, зокрема: а) надання виключно органом публічного управління; б) 

вони можуть бути і процесом, і результатом; в) надання виключно за 

зверненням фізичної чи юридичної особи, що є аргументом на користь 

невизнання їх у якості розпорядчого акту; г) поєднання імперативного і 

диспозитивного методів правового регулювання; д) чіткість правової 

регламентації підстав, умов та порядку надання з мінімальною дискрецією 

уповноважених публічною адміністрацією службових осіб; е) варіативність 

оплатності та безоплатності таких послуг; є) персоніфікований характер; ж) 

виключність формалізованого результату у вигляді адміністративного акта, 

що породжує правові наслідки для суб’єкта звернення [186, с. 15].  

Нею також визначено проблемні питання правового регулювання 

надання адміністративних послуг, серед яких: 1) надання не передбачених 

законом видів адміністративних послуг; 2) недостатня нормативна 

регламентація внутрішніх процедур надання адміністративних послуг, що 

потребує розробки процедурного закону; 3) недостатня економічна 

обґрунтованість розмірів плати за окремі види адміністративних послуг; 4) 

поєднання у одного органу повноважень з надання адміністративних послуг 

та контроль за якістю, належністю та законністю їх надання; 5) відсутність 

чіткої нормативної регламентації підстав та процедури з прийняття 

управлінських рішень щодо передання повноважень з надання окремих видів 
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адміністративних послуг підприємствам, установам, організаціям; 6) 

регламентація низки питань надання адміністративних послуг на основі 

підзаконних нормативно-правових актів, а не Закону [186, с. 15].  

Погодимося з тим, що дійсно, в діяльності окремих органів публічної 

влади з питань надання адміністративних послуг є такі недоліки. Особливо 

багато питань виникає щодо адміністративно-парового статусу Головного 

сервісного центру МВС України та видів послуг, які надаються підрозділами 

цього структурного підрозділу МВС України.  

Ми виходимо з визнання «адміністративних послуг», тим більше, що 

тому основою є відповідна нормативно-правова база та діяльність органів 

публічної влади, ОВС включно, з надання таких (адміністративних) послуг. 

На сьогоднішній момент більш важливими питаннями є вирішення 

проблемних питань, які виникають у сфері забезпечення прав і свобод 

людини в процесі взаємодії з органами державної влади, в т.ч. ОВС з питань 

надання адміністративних послуг. Одним з таких відкритих питань наразі є 

доступність послуг, їх якість, прозорість діяльності суб’єктів надання 

адміністративних послуг, забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

людини. 

Вирішуючи питання удосконалення діяльності у сфері надання ОВС 

адміністративних послуг, О.О. Сосновник було визначено перспективи 

подальшого розвитку та удосконалення надання адміністративних послуг 

органами внутрішніх справ.  

Автором визначено потребу в виробленні та закріпленні системи 

принципів, на яких повинна здійснюватися ця діяльність. Такі він поділив на 

загальні та спеціальні. Аргументуючи важливість інституту оцінювання як 

для підвищення якості надання адміністративних послуг, так і контролю за 

дотриманням законності, а в кінцевому рахунку, забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, було визначено такі критерії оцінювання: 1) 

задоволеність споживача; 2) економність та ефективність надання послуги; 3) 

результативність. 
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Моніторинг якості надання адміністративних послуг повинен 

включати: проведення безпосереднього контролю (внутрішнього та 

зовнішнього); аналіз інформації, розміщеної в засобах масової інформації, а 

тепер і комунікації, зокрема, про порушення процедури надання 

адміністративних послуг чи порушення прав приватних осіб при наданні 

адміністративних послуг чи безпідставної відмови в їх наданні; аналіз 

результатів щорічної оцінки діяльності окремих служб та підрозділів органів 

внутрішніх справ та їх працівників; проведення соціологічних досліджень та 

опитувань оцінки споживачами адміністративних послуг якості та 

належності надання таких послуг; періодичне проведення «гарячої лінії» з 

метою визначення проблем, які виникають під час надання адміністративних 

послуг органами внутрішніх справ, а на наше переконання така лінія повинна 

працювати в постійному режимі 24/7; проведення громадських слухань. 

З погляду на специфіку адміністративних послуг, які надаються 

органами внутрішніх справ, вважаємо, що назріла потреба в прийнятті 

процедурного закону, на кшталт Закону України «Про адміністративні 

процедури» та підтримано пропозицію присвятити окремий розділ Закону 

України «Про адміністративні послуги» наданню адміністративних послуг 

органами внутрішніх справ [398, с. 15]. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Перехід від концепції «державного управління» до «публічно-

сервісного» обслуговування, дійсного служіння влади народу на основі 

концепту «сервісної держави» ґрунтується на Концепції адміністративної 

реформи в Україні, започаткованій Указом Президента України від 22 липня 

1998 року № 810/98; Плані заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. 

№ 494-р; Законі України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р., 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування 
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державного управління України» від 24 червня 2016 р. № 474-р, яким 

схвалено Стратегію реформування державного управління України на період 

до 2021 року. 

2. Визначено, що «адміністративні послуги» є видом «публічних 

послуг», які надаються уповноваженим органом виконавчої влади чи його 

структурним підрозділом, включаючи органи внутрішніх справ, виконавчим 

органом органів місцевого самоврядування. «Адміністративна послуга» є 

об’єктом правовідносин, оскільки з приводу них суб’єкти звернення 

вступають у відносини з суб’єктом надання адміністративних послуг, на яких 

покладено позитивний обов’язок вчинення діяльності з надання 

адміністративних послуг суб’єктам звернення. Як «благо», «адміністративна 

послуга» має ознаки «послуг», зокрема, за критеріями споживання та 

нематеріальністю результату такої діяльності. Водночас, видання 

індивідуального адміністративного акту, який науковцями сприймається як 

результат діяльності органу державної влади (суб’єкта надання 

адміністративної послуги) є документом, що підтверджує наслідки 

правовстановлення або преюдційності результату такого адміністративного 

акту.  

3. Визначено, що забезпечення публічного інтересу та публічного блага 

діяльністю органів публічної влади в здійсненні повноважень з надання 

адміністративних послуг, які є індивідуалізованим вирішенням певних 

питань, що мають юридичне значення для суб’єкта звернення, не протирічать 

такому підходу, адже відбувається забезпечення «загального» через 

«одиничне» чи «окреме». Іншими словами, забезпечення приватних інтересів 

сприяє забезпеченості прав «приватних осіб», що вцілому і забезпечує 

загальний інтерес суспільства в упорядкуванні суспільних відносин, 

забезпеченні їх стабільності, законності та правопорядку. 

4. Визначено, що Закон України «Про адміністративні послуги» та інші 

нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання окремих 

видів адміністративних послуг різними суб’єктами публічних відносин, 
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наділених владними повноваженнями, включно, органами внутрішніх справ 

України є передумовами для надання таких послуг, відповідно, виникнення 

правовідносин між суб’єктом звернення та суб’єктом надання 

адміністративної послуги. Підставою для виникнення такого 

правовідношення, в якому на суб’єкта надання адміністративної послуги 

покладається обов’язок надати певну адміністративну послугу у 

відповідності до порядку її надання, передбаченого актами адміністративного 

законодавства з дотриманням процедури та з забезпеченням правомірних 

законних правових наслідків, що мають правовстановлююче чи презумуюче 

значення є звернення суб’єкта звернення до суб’єкта надання за наданням 

адміністративної послуги. 

5. Адміністративною послугою, яка надається в системі МВС України 

визначено діяльність відповідного правоохоронного органу, благо, яке 

надається таким органом в результаті такої діяльності субєкту звернення за 

його зверненням з дотриманням передбаченої законом процедури, що слугує 

забезпеченню публічних інтересів та має результатом адміністративний акт 

індивідуальної дії.  

 6. Основними ознаками адміністративної послуги є: 1) спрямованість: 

забезпечення прав і свобод людини, національних інтересів; 2) особливий 

суб’єктний склад (суб’єктом надання адміністративної послуги є суб’єкт 

владних повноважень, наділений в межах компетенції повноваженнями 

забезпечення прав і свобод осіб приватного права); 3) наявність публічного 

інтересу; 4) індивідуальність, персоніфікованість та соціальна спрямованість 

публічних послуг; 5) добровільність звернення; 6) ініціативність суб’єкта 

звернення; 7) загальнодоступний характер адміністративних послуг; 8) 

наявність нормативів, які чітко регламентують порядок надання 

адміністративних послуг; 9) виключність переліку послуг, дозволених до 

надання; 10) поєднання імперативних та диспозитивних методів правового 

впливу; 11) безпосередність взаємодії з органами державної влади; 12) 

виконання адміністративної послуги не у відповідності до вимог суб’єкта 
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звернення, а у відповідності до нормативних приписів з нормативно 

визначеним індивідуалізованим правовим результатом такої послуги (видача 

ліцензії, посвідчення, свідоцтва та ін. чи обґрунтовану відмову від надання 

такої послуги); 13) наявність гарантій забезпечення законності надання 

публічних послуг; 14) визначеність змісту діяльності уповноваженого органу 

з надання адміністративної послуги з юридичного оформлення умов, 

необхідних для забезпечення належної реалізації прав і охоронюваних 

законом інтересів фізичних та юридичних осіб; 15) формальним результатом 

надання дозвільної послуги є адміністративний акт - рішення, яке має 

індивідуальний характер; 16) обумовленість змісту та порядку надання 

адміністративної послуги адміністративно-правовим статусом суб’єкта 

надання адміністративної послуги. Зміст акту та процедура його вчинення є 

нормативно визначеними, а результат прогнозованим за умови дотримання 

суб’єктом звернення та суб’єктом надання послуги вимог закону. 

7. Визначено, що діяльність правоохоронних органів з надання 

адміністративних послуг обумовлюється призначенням, функціями та 

характером діяльності відповідного органу у сфері правоохоронної 

діяльності. Саме правоохоронні завдання та функції правоохоронного органу, 

зокрема, органу внутрішніх справ є визначальними та зумовлюють специфіку 

надання окремих видів адміністративних послуг, виконання чи надання яких 

входить в коло компетенції таких органів. Це зумовлює особливі риси 

адміністративних послуг, надаваних правоохоронними органами, зокрема, 

структурними підрозділами МВС України, рис, зумовлених особливим 

суб’єктом їх надання та правового режиму виконання поставлених перед 

ними завдань. 

8. За різними критеріями визначено види адміністративних послуг, які 

надаються в системі МВС: 1) за видом процедур та задіяння систем: а) 

надання дозволів, видача ліцензій (дозвільна система); б) проведення 

реєстрацій (реєстраційна система); в) надання посвідчень 

(правовстановлююча функція); г) надання витягів з реєстрів (інформаційна 
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система); 2) за критерієм оплатності: а) оплатні; б) безоплатні; 3) за 

обовязковістю: а) добровільні (звернення про надання витягу з реєстру, 

дозволу на зберігання мисливської зброї, надання права на управління т і 

т.п.); б) обов’язкові (отримання паспорта); 4) за субєктом надання послуги: а) 

ЦАП (центрами надання адміністративних послуг); б) територіальними 

сервісними центрами МВС.  

  

 

9. Встановлено, що категорії «поліцейська діяльність» та «поліцейські 

послуги» в силу їх нормативної невизначеності застосовується в широкому та 

вузькому розумінні: як діяльність органів внутрішніх справ та у вузькому 

значенні як вид адміністративних послуг, які надаються органами 

Національної поліції. Відтак, у вузькому значенні адміністративні послуги, 

які надаються Головним сервісним центром МВС України та 

територіальними сервісними центрами не є поліцейськими, що ускладнює 

застосування заходів правоохоронного характеру під час їх надання, 

застосування правових наслідків та, особливо, у випадку виявлення 

порушення закону, зокрема, застосування підроблених документів, надання 

неправдивої інформації, пред’явлення для огляду предметів з 

фальсифікованими ідентифікаційними ознаками, тощо суб’єктами звернення 

за такими послугами. 

10. Відсутність Закону України, який би визначав специфіку 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України, види та порядок надання ним адміністративних чи сервісних послуг 

зумовлює складнощі правозастосування, колізії в застосуванні окремих 

правових актів, а відсутність Закону України «Про адміністративні 

процедури» та наявність в ньому окремого розділу, присвяченому 

особливостям процедури надання адміністративних послуг Головним 

сервісним центром МВС України та його територіальними підрозділами не 

слугує стабільності відносин в сфері забезпечення прав та законних інтересів 
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громадян та юридичних осіб при здійсненні діяльності суб’єктами надання 

адміністративних послуг з їх надання. Пропонуємо усунути цю ваду шляхом 

удосконалення законодавства в цій сфері та прийняття відповідних законів.  
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РОЗДІЛ 3. 

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МВС 

УКРАЇНИ 

 

3.1. Формування, становлення та формалізація ідеї 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України 

 

Проблема необхідності реформування ДАІ (державної автомобільної 

інспекції) як одного із структурних підрозділів МВС України існувала давно. 

Висловлювалися різні підходи, що зумовлювалося необхідністю вирішення 

глобального питання: якою має бути нова Національна поліція України, яке її 

місце в системі органів МВС України та, відповідно, визначення суб’єкта, на 

якого мають покладатися повноваження, виконувані раніше ДАІ та в якій 

частині? 

11.11.2014 р. Міністр внутрішніх справ А. Аваков анонсував початок 

цих змін, визначивши, що вони будуть ґрунтуватися на Концепції 

першочергових заходів по реформуванню МВС України. Визначалося, що 

комплексне реформування розпочнеться на основі експерименту, який було 

заплановано розпочати в м. Хмельницький та провести до 28.02.2015 р. Було 

заплановано в якості експерименту створити на базі підрозділів патрульно-

постової служби міліції громадської безпеки та державної автомобільної 

інспекції МВС єдиної патрульної служби, яка б поєднувала виконання 

повноважень обох структурних підрозділів: забезпечення громадянського 

порядку та забезпечення безпеки автомобільного транспорту та безпеки 

дорожнього руху. Визначалося позбавлення ДАІ функцій надання 

адміністративних послуг, введення системи автоматичної фіксації порушень 

правил дорожнього руху, а виконання повноважень автомобільної інспекції 
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щодо забезпечення контролю на дорогах в межах населених пунктів 

покладається на патрульну службу [188]. 

Свого часу Концепцією розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 

1996 р. № 456 [164] (втратила чинність) визначалося, що структура органів 

внутрішніх справ і організація управління нею занадто громіздка: численні 

підрозділи і ланки управління дублюють одна одну, через що мають місце 

неузгодженість та паралелізм у виконанні функцій призводять низького рівня 

ефективності управлінських структур та їх діяльності. До того ж, відсутність 

законодавчого визначення поняття «органи внутрішніх справ», їхніх завдань 

та повноважень, структурної побудови системи МВС та інших умов їхньої 

діяльності не сприяють вирішенню завдань, покладених на ці органи. 

Щоправда, попри те, що планувалося оновити систему органів внутрішніх 

справ та оптимізувати її, про органи державної автомобільної інспекції в ній 

не йшлося.  

У відповідності до Стратегії розвитку органів внутрішніх справ 

України», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 

жовтня 2014 року № 1118-р [194], Міністерство внутрішніх справ України 

було реформоване в орган управління в системі центральних органів 

виконавчої влади. Наразі на нього покладено завдання формування 

державної політики в таких сферах: забезпечення охорони прав людини і 

основних свобод, інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; 

підтримання публічної безпеки і порядку; надання поліцейських і 

адміністративних послуг; захист державного кордону та охорони суверенних 

прав України; організації цивільного захисту, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій і ліквідація їх наслідків; міграції і громадянства. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 889 

«Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ»[196] було утворено: Головний сервісний 
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центр МВС як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних 

послуг МВС та Регіональні сервісні центри.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 79 

«Деякі питання територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» [197] 

було прийнято рішення про ліквідацію як юридичних осіб публічного права 

територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ за переліком згідно з додатком. Принагідно зазначимо, що даний 

перелік містить перелік регіональних сервісних центрів. Пунктом 2 

Постанови встановлено, що територіальні органи з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ, які ліквідуються згідно з пунктом 1 цієї 

постанови, продовжують здійснювати повноваження та функції, покладені на 

зазначені органи, до впорядкування структури Головного сервісного центру 

Міністерства внутрішніх справ. 

Постановою Кабінету Міністрів від 28 жовтня 2015 р. № 878 «Про 

затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» [195] 

було закріплено повноваження Міністра внутрішніх справ п. 11 пп. 11 

затверджувати положення про самостійні структурні підрозділи апарату 

МВС та визначати персональний склад патронатної служби Міністра.  

Звертає увагу, що реформування Міністерства внутрішніх справ 

шляхом позбавлення його статусу як «міліцейського» органу відбувалося в 

напрямку побудови його як багатопрофільного цивільного відомства 

європейського типу, ня який покладаються обов’язки координації діяльності 

органів, які входять в структуру МВС України. Притому, на кожен із 

структурних підрозділів покладено виконання суто професійних завдань, що 

стало основоположним підходом подальшого формування системи МВС 

України. 

Наступним етапом формування ОВС стало затвердження Кабінетом 

Міністрів України Розпорядження від 15 листопада 2017 р. № 1023-р «Про 

схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ 

на період до 2020 року» [198]. 
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В Стратегії визначено, що згідно Стратегії розвитку органів внутрішніх 

справ України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

22.10.2014 р. № 1118, МВС реформовано в головний орган у системі 

центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування 

державної політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; підтримання публічної 

безпеки і порядку; забезпечення безпеки дорожнього руху; захисту 

державного кордону та охорони суверенних прав України; організації 

цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 

ліквідації їх наслідків; міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб. 

Визначено, що наразі МВС забезпечує спрямування і координацію 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ діяльності 

Національної поліції, ДСНС, Адміністрації Держприкордонслужби, ДМС, 

Національної гвардії, що реалізують державну політику у відповідних сферах 

(далі - органи системи МВС), проте, упущено Головний сервісний центр 

МВС України. 

Стратегією закріплено підходи, яким має відповідати діяльність МВС: 

служіння суспільству; підзвітність і демократичний цивільний контроль; 

залучення суспільства до процесу створення безпечного середовища; 

застосування сучасних методів державного управління; інформатизація 

діяльності. 

Підхід, а фактично принцип служіння суспільству передбачає: 

дотримання і забезпечення прав людини і основних свобод в діяльності 

органів системи МВС; реалізацію органами системи МВС своїх функцій 

відповідно до потреб людини [198].  

Сприймаємо і як один із принципів пріоритетності прав людини, який 

передбачає забезпечення мінімізації порушень прав людини і основних 

свобод у діяльності органів системи МВС, забезпечення швидкого доступу 

людини до дієвих механізмів відновлення порушених прав. Тож йдеться про 

3 аспекти: 1) служіння людині, орієнтація на людину, забезпечення прав 
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людини; 2) недопущення порушення прав людини в діяльності органів МВС; 

3) формування механізму швидкого та ефективного захисту прав людини у 

випадку їх порушення. 

Забезпечити пріоритетність прав людини в діяльності ОВС визначено 

шляхом забезпечення високої якості та доступності адміністративних послуг 

та через дотримання стандартів їх надання у відповідності до очікувань 

споживачів-замовників адміністративних послуг.  

Головними причинами, які стоять на заваді досягнення бажаного 

результату – забезпечення високоефективного механізму надання якісних та 

професійних адміністративних послуг визначено: низьку якість та 

недостатню прозорість процедури надання адміністративних послуг; 

застосування застарілих форм і підходів до їх надання; відсутність належної 

орієнтації на задоволення потреб людини та її прав і свобод; відсутність 

прозорості діяльності та висока ступінь корупційних ризиків; відсутність 

публічності інформації щодо змісту стандартів, регламентів та процедур, 

частина яких перебуває під грифом ДСК.  

Відповідно, Стратегією було визначено шляхи вирішення зазначених 

проблем та кроки: впровадження сервіс-орієнтованого підходу в діяльності 

органів системи МВС; забезпечення дерегуляції і спрощення процедур; 

впровадження системи управління якістю в діяльність з надання органами 

системи МВС адміністративних послуг, розроблення і впровадження 

стандартів і прозорих процедур обслуговування населення, а також 

механізмів оцінювання громадянами якості надання адміністративних 

послуг; відкритість обслуговування в сервісних центрах; забезпечення 

доступності адміністративних послуг шляхом делегування окремих 

повноважень акредитованим суб’єктам; подальший розвиток та активізація 

публічно-приватного партнерства; збільшення кількості адміністративних 

послуг, що надаються в режимі реального часу, популяризація таких послуг і 

стимулювання населення до їх отримання; побудова ефективної системи 
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комунікації, пов’язаної з наданням адміністративних послуг; розробка та 

впровадження антикорупційних заходів. 

Реформування структурних підрозділів МВС у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, допуску до управління та експлуатації 

транспортних засобів, дотримання Правил дорожнього руху та ін. мало свої 

особливості та етапи.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 341 

«Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства 

внутрішніх справ» [341] Державна автомобільна інспекція (далі - 

Державтоінспекція) було врегульовано відносини у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху та закріплено, що вона є складовою частиною 

системи МВС України.  

Було визначено структуру Державтоінспекції: Управління  

Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції  

головних управлінь МВС у Автономній Республіці Крим, м. Києві та  

Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі, від  

діли (відділення) Державтоінспекції районних і міських органів  

внутрішніх справ. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 627 від 12.06.2013 цю 

структуру було удосконалено і визначено в наступному складі: департамент 

Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних 

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та 

автоматизованих систем, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби 

особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи 

(відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій 

міст, районів, районів у містах, підрозділи дорожньо-патрульної служби та 

центри надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних 

засобів.  
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Постановою Кабінету Міністрів України № 1457 від 26.09.2002 р. 

відбулася зміна: Головне управління Державтоінспекції МВС змінене на 

Департамент Державтоінспекції МВС. 

Аналіз структури звертає увагу включення до її складу центрів надання 

послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів. 

Наразі зазначена Постанова діє, як і Положення про Державну 

автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ. 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 

року № 1393 було затверджено Положення про Головний сервісний центр 

МВС [190].  

Звертає увагу наявність дублювання повноважень Державтоінспекції, 

які в Положенні визначаються як завдання і повноваження Головного 

сервісного центру МВС України у відповідності до Наказу Міністерства 

внутрішніх справ.  

Так, серед повноважень, які і наразі визначені у якості повноважень 

Державтоінспекції, є відповідно до п. 4 Положення про Державну 

автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: контроль за 

дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів, а також 

громадянами, посадовими і службовими особами вимог Закону України «Про 

дорожній рух», правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки 

дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо:  

прав і обов'язків учасників дорожнього руху;  

організації дорожнього руху;  

допуску громадян до керування транспортними засобами, реєстрації та 

обліку цих транспортних засобів; 

перевезення надгабаритних великовагових та небезпечних вантажів;  

переобладнання та експлуатації транспортних засобів; 

підготовки та підвищення кваліфікації учасників дорожнього руху; 

технічного стану транспортних засобів; 
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виконання власниками автомобільних доріг, вулиць та залізничних 

переїздів вимог безпеки дорожнього руху; 

виготовлення і застосування технічних засобів та автоматизованих 

систем керування дорожнім рухом; охорони довкілля від шкідливого впливу 

транспортних засобів;  

забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, захист їх прав та 

законних інтересів; 

виявлення та вжиття заходів до попередження і припинення 

адміністративних правопорушень Правил дорожнього руху, забезпечення 

розгляду справ, віднесених до відання Державтоінспекції; 

здійснення профілактики правопорушень у сфері безпеки дорожнього 

руху та серед його учасників, вносить до центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та організацій подання про необхідність усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню таких правопорушень;  

участь в охороні громадського порядку та боротьбі із 

правопорушеннями, в тому числі пов'язаними з використанням транспортних 

засобів; забезпечення захисту власності учасників дорожнього руху, 

транспортних засобів і вантажів від протиправних посягань;  

виявлення і припинення перевезення з порушенням законодавства 

вантажів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зброї, 

боєприпасів тощо; 

участь у розкритті кримінальних правопорушень і розшуку осіб, які їх 

вчинили; 

видає реєстраційні і дозвільні документи на транспортні засоби, 

посвідчення водія, довідки щодо стану безпеки дорожнього руху та обставин 

дорожньо-транспортних пригод фізичним і юридичним особам, готує 

інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать 

до її компетенції (пп.20 п. 4 Положення); 

ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та 

використання даних про транспортні засоби, що підлягають державній 



183 

реєстрації органами Державтоінспекції, в тому числі відповідних даних про 

митне оформлення та нотаріальне посвідчення угод щодо них, інформації 

правоохоронних органів про перебування транспортних засобів у розшуку, 

під арештом тощо, а також даних, що надходять до органів МВС в рамках 

міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю (пп.37 п. 4 

Положення). 

Положенням про Головний сервісний центр МВС окрім інших 

повноважень, закріплено: надання адміністративних та інших послуг (пп. 23); 

забезпечення організації та здійснення контролю за реєстрацією, 

перереєстрацією та зняттям з обліку транспортних засобів (пп. 25); ведення 

автоматизованого обліку, накопичення, обробка та використання відомостей 

про транспортні засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та 

про їх власників (пп. 27); здійснення методологічного та організаційного 

забезпечення проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання 

права на керування транспортними засобами та видачі (обміну, повернення) 

посвідчення водія (пп. 52).  

Аналіз повноважень Головного сервісного центру МВС України дає 

підстави для висновку, що більшість повноважень пов’язані з координацією 

та організацією діяльності сервісних центрів МВС України, забезпечення 

здійснення ними своїх повноважень. Водночас, закріплення в пп. 23 

Положення серед повноважень надання адміністративних послуг ставить під 

сумнів такий висновок, проти того, що положенням про Головний сервісний 

центр МВС перелік таких послуг не конкретизовано, як, впринципі, і сфері 

його функціонування та завдання, які б дозволяли чітко розмежувати чи 

ідентифікувати завдання та повноваження, покладені до виконання на 

Департамент державної автомобільної інспекції. 

Так, в Положенні про Головний сервісний центр МВС йдеться не про 

саму діяльність, не про надання адміністративних послуг в певній сфері 

діяльності такого органу, та навіть не про організацію такої діяльності 

територіальними сервісними центрами, а саме про забезпечення: 1) 
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організації та здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів 

підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять таку 

діяльність, а також за прийманням іспитів з перевірки знань правил 

перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею 

відповідних свідоцтв установленого зразка; 2) державного обліку 

зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія; 3) 

формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового 

технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про 

результати перевірки технічного стану транспортного засобу; ) ін. 

Визначаємо, що він все ж таки організовує таку діяльність, 

забезпечуючи діяльність територіальних сервісних центрів, що потребує 

удосконалення юридичної техніки складання Положення про Головний 

сервісний центр МВС та чіткого визначення його компетенції та 

повноважень у відповідності до місця в структурі МВС України. 

Наказом Міністра внутрішніх справ України від 29.12.2015 р. № 1646 

було затверджено Положення про територіальний сервісний центр МВС 

[263].  

Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є структурним 

підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру 

МВС (далі - РСЦ МВС). Як вже зазначалося, Регіональні сервісні центри 

перебувають в стадії ліквідації. Тимчасово, до вирішення питань 

підпорядкування, положення які регулюють ці питання зберігають чинність, 

а відповідні структурні підрозділи – виконання покладених на них функцій.  

Наразі положенням про територіальний сервісний центр МВС 

визначено повноваження з надання окремих видів адміністративних послуг: 

надання платних та безоплатних послуг; видача свідоцтв про допуск 

транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів; проведення 

реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів з видачею свідоцтв про 

реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі - реєстраційні 
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документи) та номерних знаків на транспортні засоби, здійснення обміну 

реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні засоби, зняття з 

обліку зареєстрованих транспортних засобів; ведення державного обліку 

зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб - 

власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру 

МВС; внесення до Єдиного державного реєстру МВС інформації про 

накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку 

обмежень щодо транспортних засобів або їх власників; видача 

індивідуальних номерних знаків власникам транспортних засобів за 

прийнятими заявками; видача та продовження терміну дії свідоцтв про 

допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів; 

видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, 

відсутність (наявність) судимості, її зняття, погашення; здійснення 

оформлення та видачі дозволів на встановлення та використання на 

транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних 

пристроїв; огляд транспортних засобів для здійснення процедури їх 

переобладнання; перевірка придатності транспортних засобів для видачі 

свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених 

небезпечних вантажів; обстеження транспортних засобів на відповідність 

кольорографічних схем, написів та емблем; взаємодія з фахівцями експертної 

служби МВС під час здійснення комплексу заходів із проведення державної 

реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів; 

приймання іспитів на право керування транспортними засобами всіх 

категорій, здійснення видачі та обміну національного та міжнародного 

посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної 

категорії та внесення інформації до Єдиного державного реєстру МВС; 

ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків і 

бланкової продукції, а також надання в РСЦ МВС інформації про їх потребу; 

зберігання посвідчення водія на право керування транспортними засобами у 

разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом, а також 
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копій документів про позбавлення спеціального права та їх повернення після 

спливу строку позбавлення спеціального права та/чи успішного складання 

іспитів; ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 

господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх 

складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; визначення стану 

матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів; 

формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного 

контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати 

перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб'єктами 

проведення обов'язкового технічного контролю, та інформації про укладення 

договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов'язковому 

технічному контролю, що надається страховиками; ведення прийому 

фізичних та представників юридичних осіб, розгляд звернень громадян; 

забезпечення присутності адміністраторів при укладанні та оформленні 

безпосередньо в ТСЦ МВС договорів, на підставі яких здійснюється набуття 

права власності на транспортні засоби; здійснення контролю за додержанням 

законодавства з надання зазначених адміністративних послуг та ін. [263]. 

В 2016 році МВС України розпочало формування мережі сервісних 

центрів, здійснивши одночасно реорганізацію підрозділів реєстраційно-

екзаменаційної роботи Державної автомобільної інспекції МВС України, де 

громадянам надавалися послуги, пов’язані з використанням 

автотранспортних засобів. Як вже зазначалося вище, формування мережі 

сервісних центрів розпочалося на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України № 889, згідно з якою були утворені сервісні центри МВС та 

ліквідовано за наказом МВС від 30.11.2015 р. № 1532 Департамент 

Державної автомобільної інспекції МВС України, Центр безпеки дорожнього 

руху та автоматизованих систем при МВС, управління Державної 
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автомобільної інспекції ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці 

Крим, областях. Повторимося, що вони були замінені функціонуванням 

сервісних центрів МВС.  

Зазначимо, що ідея створення самостійних сервісних центрів, окремо 

від центрів надання адміністративних послуг не всіма науковцями була 

підтримана. Так, А.П. Рибінська висловилася, що на її думку, що розбудова 

паралельних мереж центрів надання адміністративних послуг порушує 

принцип «єдиного вікна», який забезпечується діяльністю центрів з надання 

адміністративних послуг (ЦАП). Крім того, додатковим аргументом стало 

фінансування з державного бюджету створення відомчих сервісних центрів 

(підпорядкованих МВС України), притому, що ці кошти просто могли бути 

використані на розширення мережі послуг, які надаються вже існуючими 

ЦАП [368, с. 59].  

На сьогоднішній день Нормативною основою діяльності Головного 

сервісного центру МВС України є Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 07 листопада 2015 року № 1393 (оновлена редакція наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 26 листопада 2018 року № 955 

[280]. Остання редакція – затверджена Міністерством внутрішніх справ 

24.04.2020 р. № 354 [239].  

В 2015 році Кабінетом Міністрів України було внесено до Верховної 

Ради України проект Закону України «Про сервісні послуги та сервісні 

центри Міністерства внутрішніх справ України» [199]. Проектом 

передбачалося визначення правових засад реалізації прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання сервісних послуг 

Міністерством внутрішніх справ України. 

Стаття 2 зазначеного проекту Закону визначила, що вимоги цього 

Закону поширюються на надання сервісних послуг з оформлення дозволів, 

посвідчень, свідоцтв, довідок, копій і дублікатів документів. 

Підпункт 13 ч. 1 ст. 3 проекту пропонував дефініцію «сервісної 

послуги», яка надається органами внутрішніх справ - результат здійснення 
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центром з надання сервісних послуг повноважень, визначених цим Законом, 

спрямований на задоволення потреб фізичних та юридичних осіб. Видами 

сервісних послуг визначалося надання адміністративних та інших послуг, що 

надаються центром з надання сервісних послуг. 

Статтею 5 проекту закону пропонувалося визначити систему центрів з 

надання сервісних послуг та їх повноваження. Було запропоновано наступну 

систему центрів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

України: Головний центр з надання сервісних послуг Міністерства 

внутрішніх справ України (Головний центр з надання сервісних послуг); 

територіальні центри з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ України (центр з надання сервісних послуг), як територіальних органів 

Міністерства внутрішніх справ України, що утворюються Кабінетом 

Міністрів України. Визначалося, що метою діяльності центру з надання 

сервісних послуг є задоволення потреб фізичних і юридичних осіб в 

отриманні послуг, упровадження сучасних технологій, поліпшення 

обслуговування та сприяння розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ України. 

Звертає увагу, що більшість науковців продовжують дослідження у 

сфері надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ та їх 

структурними підрозділами, зокрема, територіальними сервісними центрами 

з точки зору розуміння їх правоохоронними органами, а їх діяльність – як 

поліцейську. 

На сьогоднішній момент внаслідок проведеної реформи органів 

внутрішніх справ саме Міністерство внутрішніх справ позиціонує себе як 

цивільне міністерство, попри те, що його структурним підрозділом є 

Національна поліція України, яка є правоохоронним органом з властивими 

йому функціями. 

Як наголошувалося, попри це в науковій літературі традиційно МВС 

України продовжує сприйматися як «міліцейський» орган, а відповідно, цей 

«статус» поширюється і на його структурні підрозділи. Як ми вже 
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аргументували, це не відповідає дійсності. МВС вже реформовано і 

перетворено на суб’єкта публічної влади, який здійснює не репресивно-

каральні правоохоронні функції, а функції публічно-сервісного характеру, що 

дозволяє його виділяти з-поміж інших органів виконавчої влади як суб’єктів 

адміністративних відносин. 

Аналізуючи причини, з яких взагалі було запроваджено надання певних 

видів адміністративних послуг в сфері реєстраційної чи дозвільної 

діяльності, у нас склалося враження, що більшість науковців переймаються 

самим фактом надання адміністративних послуг, суб’єктами надання та 

суб’єктами, яким ці послуги надаються, процедурам, які здебільшого, почали 

зводитися до підготовки правильно оформленого пакету документів та 

надання його дозвільному органу, визначенню розмежування поліцейських, 

правоохоронних, адміністративних та публічних послуг. Але з невідомої 

причини упускається та причина, з приводу якої запроваджено ці процедури і 

мета, яку вони переслідують чи повинні переслідувати. А йдеться, передусім, 

про безпеку, яка відійшла на другий план. 

О.В. Земскова в своїй роботі, присвяченій дослідженню особливостей 

договірного регулювання правовідносин з перевезення небезпечних вантажів 

зробила висновок, що в сфері надання адміністративних послуг щодо 

сертифікації та проходження перевірок транспортних засобів та ємностей, 

задіяних в перевезенні небезпечних вантажів є істотні недоліки [204, с. 366]. 

Наразі серед адміністративних послуг, які надаються територіальними 

сервісними центрами, є видача свідоцтва про відповідність конструкції 

спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів 

вимогам ДОПНВ, яким транспортний засіб допускається до перевезення 

визначених небезпечних вантажів, зразок якого наведено в додатку 2 до 

Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів (Порядок видачі та 

оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення 

визначених небезпечних вантажів затверджено Наказом Міністерства 
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внутрішніх справ України від 04.08.2018 р. № 656), або шляхом продовження 

його строку дії відповідно до підрозділу 9.1.2.3 ДОПНВ [266].  

Наразі ж перевірка придатності конструкції транспортного засобу 

вимогам ДОПНВ та оформлення Свідоцтва здійснюються посадовою особою 

сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (СЦ), яка пройшла 

спеціальне навчання (підготовку) з питань допущення транспортних засобів 

до перевезення небезпечних вантажів, але така перевірка відбувається 

відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання 

вимогам ДОПНВ проводиться шляхом візуального огляду. Елементи 

конструкції транспортного засобу, які перевіряються під час перевірки, 

визначаються за таблицею, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, з 

урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 

9.2.1.1 ДОПНВ (п. 8 Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення 

транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів). 

Звертаємо увагу, що перевіряється наявність конструктивних 

елементів, їх відповідність, вимогам та стан. Про перевірку працездатності 

взагалі не йдеться. Стосовно стану стінок цистерн міститься лише графа 

«Зовнішній стан», а навпроти «Стійкість цистерни», - «Розрахунок». Не 

йдеться про випробовування та перевірку справності та працездатності 

обладнання. 

Натомість, Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

від 26.07.2004 р. вимагалося проведення перевірок, зокрема, п. 4.5.14 цих 

Правил передбачалося, що «корпуси цистерн, елементи транспортних 

засобів-батарей та багатоелементних газових контейнерів, призначені для 

перевезення небезпечних вантажів та їх обладнання, повинні періодично 

перевірятися. Порядок проведення перевірок встановлюється 

Державтоінспекцією МВС України та Міністерством транспорту та зв'язку 

України. Періодичність перевірок та перелік операцій, що виконуються під 

час перевірок, зазначені в таблиці 3 цих Правил. Крім цього, періодичність та 

перелік можуть визначатись ДНАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови та 
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безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (затверджені 

наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104)» [203]. 

Елементи і трубопроводи повинні піддаватися випробуванням з 

періодичністю, встановленою інструкцією з упакування P200, наведеною в 

пункті 4.1.4.1 додатка A до ДОПНВ, чи іншими нормативними документами 

(п. 4.5.14). 

Розуміємо так, що йдеться про забезпечення безпеки, адже в сучасній 

цивілістичній доктрині починає обґрунтовуватися підхід щодо визнання за 

особою права на безпечне довкілля, під яким розуміти вже не лише стан 

навколишнього природного середовища (стан екології) а вже набагато більше 

– створення безпекового середовища існування людини. Стаття 1187 ЦК 

України присвячена врегулюванню відносин з відшкодування шкоди, 

завданої джерелом підвищеної небезпеки. Саме вона є визначальною у 

визначенні та підстав для тлумачення категорії «джерела підвищеної 

небезпеки», яке, впринципі має бути міжгалузевою категорією. 

На підставі зазначеної статті та практики її застосування науковцями 

було розроблено доктринальні положення до визначення цієї категорії та її 

ознак. Так, М.М. Агарков свого часу під джерелом підвищеної небезпеки не 

річ, а певну діяльність з використання речей, що мають небезпечні 

характеристики [80, с. 339]. В.Г. Вердніков та О.С. Іоффе джерелом 

підвищеної небезпеки вважали окремі діяльності людини [206, с. 398; 134, с. 

178]. Водночас, О.С. Іоффе звернув увагу, що підвищена небезпека таких 

об’єктів, як дикі тварини, отрути або горючі матеріали, очевидна та 

особливого пояснення не потребує [208, с. 179-180]. Це виглядає дещо дивно, 

адже він тримався концепції «діяльності» а не «об’єкту». Але, вочевидь, є 

раціональне зерно в цьому, адже «об’єкт» є первинним по відношенню до 

діяльності щодо такого об’єкту. На противагу цьому, Б.С. Антімонов 

стверджував, що джерело підвищеної небезпеки є завжди «дією», а не 

«річчю», притому, не має значення характер діяльності: виробничий, 
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господарський, науково-дослідницький або адміністративно-управлінський 

[209, с. 100-101].  

Особливий внесок в теорію джерела підвищеної небезпеки вніс 

О.А. Красавчиков, який виділяв людину з навколишнього живого світу тим, 

що людина діє із знанням справи, контролює свої вчинки, а її свідомість не 

тільки відображає, а й творить об’єктивну реальність [210, с. 13]. Але 

практично всіма науковцями визнавалося, що людині важко контролювати 

виробничі, технічні, технологічні та інші процеси навіть попри значні 

досягнення в галузі науки, зокрема, хімії, фізики, інженерії. Межі 

можливостей людини щодо удосконалення контролю над процесами та 

машинами удосконалюються, проте, вони не безмежні, адже врахувати всі 

можливі чинники, які і визначають ступінь небезпечності об’єкта, предмета, 

процесу чи явища майже неможливо. На підставі цього представники 

концепції «властивості речей і сил природи» обґрунтовують неможливість 

визнання лише «діяльності» єдиним чинником, який дає підстави вважати 

таку діяльність джерелом підвищеної небезпеки. Є.А. Флейшиц, ідеолог 

концепції «властивості речей і сил природи» під джерелом підвищеної 

небезпеки «властивості речей або сили природи, які при досягнутому рівні 

розвитку техніки не піддаються повністю контролю людини, а, не 

підкоряючись повністю контролю, створюють високу ступінь ймовірності 

заподіяння шкоди життю та здоров’ю людини або матеріальним благам [211, 

с. 132]. 

Ця точка зору підходить, на наш погляд, ближче до з’ясування суті 

джерела підвищеної небезпеки, ніж це робить концепція «діяльність». 

Водночас, концепція «діяльності» правильно звертає увагу на той факт, 

що поняття і сутність джерела підвищеної небезпеки не можуть бути 

розкриті поза визнання зв’язку об’єктів з діяльністю людини. Погодимося з 

висновком К.В. Мануїлової, що «джерело підвищеної небезпеки» поєднує в 

собі три характерні ознаки: 1) об’єкту; 2) контрольованість корисних 

властивостей об’єкта; 3) використання людиною для власної вигоди [212, с. 
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161]. Науковці, які в своїх дослідженнях та судженнях застосовують методи 

діалектики та системного і структурного аналізу, здебільшого, схиляються не 

до виключень, а навпаки, до поєднання елементів, проявів та спектрів, 

властивих одному явищу правової дійсності. За такого підходу А.М. 

Белякова А.М., яка загалом до джерел підвищеної небезпеки відносить 

предмети матеріального світу, вважає, що вони проявляють себе в процесі їх 

використання, тобто діяльності людини, виваляють свої властивості, як 

корисні., так і шкідливі [213, с. 57]. 

В доктрині цивільного права науковці визначилися, що до об’єктів 

матеріального світу, які з юридичної точки зору можуть бути визначені як 

«джерело підвищеної небезпеки» варто визначати лише об’єкти створені 

людиною, а не об’єкти природного походження.  

Погодимося, що дійсно, підвищена небезпека для оточуючих не може 

виникнути з «властивостей» самої діяльності людини. Сама по собі 

діяльність не має підвищених хімічних, фізичних чи інших властивостей, а 

тому така діяльність поза зв’язком з певними матеріальними об’єктами не 

може викликати зміни в явищах чи предметах матеріального світу [210, с. 

161]. 

В цьому контексті важко не погодитися з підходом Н.В. Терещенко, 

яка розрізняє «джерело підвищеної небезпеки» та «діяльність, що створює 

підвищену небезпеку для оточення». Вона висловила тезу, що категорії 

«джерело підвищеної небезпеки» та «діяльність, що створює підвищену 

небезпеку для оточення» співвідносяться між собою як предмет та процес. 

Тому у випадку заподіяння шкоди шкідливим об’єктом слід визначати ознаки 

та властивості кожного з них та причинно-наслідкові зв’язки. Та попри такий 

комплексний підхід, їй належить визначення, що «джерелом підвищеної 

небезпеки» є об’єкт матеріального світу, який проявляє свої властивості під 

час експлуатації, і саме вона спричиняє прояв різних властивостей, як 

корисних, так і шкідливих, які не повною мірою підконтрольні людині, 

внаслідок чого і створюється підвищена небезпека [214, с. 6]. 
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Нам імпонує позиція Р.О. Стефанчука, який, застосувавши 

догматичний метод (метод аналізу нормативного визначення певного 

поняття) навів напрочуд точне визначення, за яким ознаками джерела 

підвищеної небезпеки є: 1) джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, 

здійснювана людиною по відношенню до певного об’єкта, що має власні 

характеристики; 2) це діяльність, яка пов’язана з використанням, зберіганням 

або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, 

використанням, зберіганням певних речей; 3) ці обєкти (речі) створюють 

підвищену небезпеку для особи, яка здійснює цю діяльність, та третіх осіб; 4) 

в законі наведено не виключних перелік об’єктів, діяльність щодо яких 

визнана законодавцем джерелом підвищеної небезпеки: хімічні, радіоактивні, 

вибухо- і вогненебезпечні та інші речовини, утримання диких звірів, 

службових собак та собак бійцівських порід та ін. Відсутність виключного 

переліку таких об’єктів пояснюється розвитком науки і техніки, які постійно 

привносить до такого переліку нові об’єкти [214, с. 739]. 

М.М. Великанова, яка присвятила свої дослідження «ризикам».  

Великанова М.М., аналізуючи категорію ризиків в цивільному праві, 

визначила етапи управління ними: виявлення, ідентифікацію, аналіз, оцінку, 

вплив на ризик, контроль у процесі управління ризиками [56, с. 230]. 

 В юридичній енциклопедії дане визначення категорії «ризику» (від 

франц. risqué, італ. rischo – ризик, небезпека) як небезпечності виникнення 

непередбачуваних витрат очікуваного прибутку, доходу, майна, коштів у 

зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливими 

обставинами або дією непереборної сили; ступінь імовірності певної 

негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин, 

тобто можлива подія, поява якої має ймовірний і випадковий характер та 

зумовлює небажані наслідки для учасника відповідних правовідносин [475, с. 

317]. 

На основі цих ознак М.М. Великанова зробила висновок, що різні 

комбінації поєднання випадковостей, відсутність необхідних знань можуть 
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створювати різні ступені ймовірності настання негативного результату, а 

відтак і визначати рівень ризиків. Вона запропонувала класифікацію причин 

небезпек (ризиків) за групами: 1) причини, пов’язані з недетермінованістю 

тих відносин, процесів, що опосередковуються правом. Виходячи з розуміння 

того, що право є формою економічних процесів, вона зробила висновок що 

негаразди в економічних за своєю сутністю відносинах призводять до 

правових наслідків; 2) відсутність вичерпної інформації про певні процеси і 

явища; 3) причини, пов’язані із суб’єктивними факторами: досвід, знання, 

кваліфікація, особливості характеру та фізіологічні, психологічні, анатомічні, 

розумові та інші здібності людини [56, с. 140]. 

Свого часу В.А. Ойгензихт, який присвятив свої дослідженням 

«ризику», волі та волевиявленню, зробив висновок щодо єдності відчуття та 

знання. При цьому знання є відображенням у психіці зовнішнього світу, а 

відчуття – значення для суб’єкта того, що відображається, визначення того, 

як вирішуються поставлені завдання та чи подолані труднощі [252, с. 13-14].  

Вольовий критерій є, власне, головним у прийнятті рішення суб’єктом. 

На думку В. А. Ойгензихта, воля є дієвою стороною усвідомлення, розуміння 

явищ та процесів, усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків та 

передбачення їх наслідків на основі знань та досвіду, а тому воля, вольове 

зусилля базується на оцінці такої інформації. Тому він визначав ризик як 

категорію, яка може лише виступати в якості об’єктивної інформації для 

оцінки фактів, тобто для тих інтелектуальних моментів, що формують 

вольовий елемент – вибір рішення [238, с. 133-135]. 

Ним було зроблене важливе для свого часу обґрунтування 

суб’єктивних характеристик «ризику», на основі чого ним робився висновок, 

що ризик є підставою відповідальності за випадкових, але протиправних 

обставин, що пов’язані з діями особи, яка завдала шкоди, і стосовно якої 

презюмується допущення нею можливості таких наслідків, до того ж, саме 

ризик, на його переконання є суб’єктивною умовою відповідальності за 

наслідки, шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, коли відсутня 
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протиправність при об’єктивно випадкових за об’єктивно непередбачуваних 

обставин або коли шкода завдана правомірними діями суб’єкта [239, с. 216]. 

Такий підхід ліг в основу обґрунтування висновків тих науковців, які 

переймалися проблемами «ризику». 

На сьогоднішній момент у світі все більше стало приділятися уваги 

питанням безпеки. Буденне уявлення дає найпростішу відповідь: антиподом 

безпеки є небезпека. Відтак, безпека є станом відсутності небезпеки чи її 

контрольованість. Саме останній варіант був підтриманий шостою 

Всесвітньою конференцією «Право людини на безпеку» по запобіганню і 

управлінню пошкодженнями, яка відбулася 15.05.2002 р. (м. Монреаль). На 

ній було визнане право людини на безпеку та передбачено встановлення 

постійного стану пильності і розробку механізму контролю небезпек на 

безперервній основі. Однією з ключових стала закріплена в ст. Декларації, 

прийнятій на конференції, згідно якої безпека визнана станом, в якому 

небезпека і умови, які ведуть до фізичного, психологічного або 

матеріального збитку, контролюються для того, щоб зберегти здоров'я і 

добробут індивідів та суспільства, а сама безпека визнана істотною для 

досягнення здоров'я, миру, справедливості і благополуччя [219, с. 6]. 

На основі такого підходу М.М. Великанова зробила узагальнення, що 

виявлення, ідентифікація та оцінка ризиків в приватноправових відносинах є 

етапами, від яких залежить увесь процес управління ризиками. Виявлення та 

ідентифікація ризиків передбачають визначення усіх ризиків, що можуть 

розвинутись у цивільних правовідносинах, їх якісний аналіз, співвідношення 

ознак ризиків із певною групою ризиків, дослідження причин та можливих 

наслідків ризиків. Оцінка ризиків має важливе значення, адже дає підстави 

для визначення ймовірності впливу небезпеки (ризику) на правовідносини. 

Якісне виконання етапі оцінки сприяє правильному вибору ефективного 

способу впливу на ризик та дати змогу визначити який цивільно-правовий 

регулятор здатен максимально мінімізувати ризики і як мають бути 

розподілені ті ризики, що залишилися [56, с. 252].  
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Та попри її увагу та сконцентрованість на приватно-правових 

відносинах та приватно-правових засобах мінімізації та запобіганню 

ризикам, правовим наслідкам діяльності щодо ризиків, важливим є все ж 

таки розуміння потреби в контролі над ризиками, їх оцінкою та управління 

ризиками, що є етапами, які сприяють забезпеченню безпеки особи, а певних 

випадках і суспільства вцілому. 

Як зазначив проф. В.П. Тихий, «ідея безпеки людини була висунута в 

теорії суспільного договору, яка по суті є безпековою (захисною) теорією. З 

точки зору прихильників цієї теорії суспільству і державі передує повна 

анархія і «війна всіх проти всіх» або за деякими поглядами ідилічна свобода. 

Спільною рисою природного стану, в якому довгий час перебували люди, є 

необмежена особиста свобода. Нею люди свідомо вирішили поступитися на 

користь держави для забезпечення особистих прав (прав людини). Таким 

чином, відповідно до теорії суспільного договору, люди свідомо будували 

суспільство, уклали союз для охорони власних інтересів. Право людини, – 

писав Кант, – повинно забезпечувати йому безпеку, воно сильніше всякої 

зброї і надійніше всіх стін [376, с. 26].  

Не викликає заперечень, що ця ідея лежить в основі ідеї соціальної 

держави. Вона покладена в зміст ст.ст. 1, 3 Конституції України.  

Узагальнимо свою думку. Наразі в концепції безпеки людини, 

безпечного середовища існування людини усвідомлена потреба не 

запобігання ризикам, а запобігання їх наслідкам через їх контрольованість, 

контрольованість поведінки, експлуатації об’єктів з особливими 

характеристиками, які у випадку виходу з-під контролю людини можуть 

завдати істотної шкоди людині чи навколишньому середовищу.  

В цьому аспекті погодимося з М.М. Великановою, що вплив на ризик є 

завершальним етапом управління ризиком, метою якого є мінімізація ризику, 

який в науковій літературі розуміється як комплекс різноманітних заходів, 

спрямованих, з одного боку, на ліквідацію та (або) зниження до прийнятного 

стану впливу несприятливих обставин, що перешкоджають задоволенню 
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інтересу, а з другого – використання сприятливих обставин (можливостей) 

для найбільш ефективного і повного задоволення інтересу. Мінімізуючи 

ризики відбувається зменшення вірогідності настання негативного прояву 

небезпечних властивостей об’єктів матеріального світу та процесів щодо них 

[56, с. 177]. Р.А. Крючков одним із етапів правового управління ризиком 

називає «прийняттям ризику», під яким розуміє відповідальне рішення, що 

становить зміст ризику і полягає в ризикованій поведінці або у відмові від 

ризику [174, с. 24-25]. 

Тим самим обґрунтовуємо, що в основі і надання певного 

адміністративно-правового статусу суб’єкту надання адміністративних 

послуг, і визначення його компетенції, і адміністративної процедури, має 

бути інтерес, - публічний інтерес в забезпеченні безпеки в діяльності 

приватної особи, не стільки по відношенню її самої, скільки інтересів інших 

приватних осіб, суспільства та держави вцілому. що і визначає публічний 

характер призначеності надаваної адміністративної послуги: дозвільної, 

рідше реєстраційної. Тож і основна увага має приділятися саме забезпеченню 

безпеки через управління ризиками та контролем небезпек.  

На сьогоднішній день, як зазначалося, було сформовано мережу 

сервісних центрів МВС України з Головним сервісним центром МВС 

України. Через призму наведених вище аргументів дещо по-іншому 

сприймаються покладені на зазначені органи завдання, а саме: 1) реалізація 

державної політики у сферах надання адміністративних та інших послуг, 

безпеки дорожнього руху та перевезення небезпечних вантажів, забезпечення 

у визначеному порядку державного контролю за додержанням суб’єктами 

господарювання та іншими суб’єктами вимог законодавства в цих сферах, 

моніторинг у визначений законодавством спосіб дотримання суб'єктами 

господарської діяльності та іншими суб'єктами норм, правил та стандартів у 

відповідній сфері; 2) здійснення контролю за відповідністю конструкції, 

комплектації та обладнання транспортних засобів, номерних знаків 

транспортних засобів нормам і стандартам та погодження відповідної 
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нормативно-технічної документації; 3) забезпечення державного обліку 

зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія, 

ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв, свідоцтв про підготовку 

уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв 

про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та 

накопичення інформації з цих питань у Єдиному державному реєстрі МВС та 

Єдиному державному реєстрі транспортних засобів; 4) забезпечення 

організації та здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів 

підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять таку 

діяльність, а також за прийманням іспитів з перевірки знань правил 

перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею 

відповідних свідоцтв установленого зразка та ін. 

Як бачимо, всі завдання перебувають, здебільшого, у сфері 

забезпечення безпеки експлуатації транспортних засобів як джерела 

підвищеної небезпеки шляхом управління ризиками, що має їх мінімізувати. 

Щонайменше, забезпечення знаннями та контрольованість діяльності 

сприяють управлінню ризиками.  

З цього можна зробити висновок, що в основу адміністративної 

послуги у сфері діяльності Головного сервісного центру МВС України та 

його територіальних відділень покладено не стільки діяльність із здійснення 

адміністративного акту індивідуального характеру (у його формалізованому 

вигляді – видачі свідоцтва, сертифіката, ліцензії і т.п.), скільки здійснення 

діяльності у сфері управління ризиками на основі покладених на державу 

завдань на основі суспільного договору турботи про її членів, а у 

відповідності до приписів ст. 3 Конституції, - забезпечувати основну 

орієнтованість діяльності держави та її органів на забезпечення прав, свобод 

та законних інтересів людини, охорону життя і здоров’я людини як найвищої 

соціальної цінності. 
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 В узагальненому вигляді про те пише і О.О. Мозговий, який, 

ідентифікуючи сервісні центри МВС України як специфічні суб’єкти надання 

публічних послуг у правоохоронній сфері, до особливостей їх діяльності 

відніс: 1) мету створення – забезпечення приватного і публічного інтересів у 

сфері безпеки дорожнього руху (що пов’язані з об’єктом підвищеної 

небезпеки; 2) наділення певним обсягом адміністративно-процесуальної 

правосуб’єктності, необхідної для реалізації мети; 3) створення для реалізації 

публічно-сервісної функції МВС України; 4) наявність системи правових, 

економічних та соціальних гарантій діяльності; 5) особливості організації, 

підстави та порядок діяльності сервісних центрів щодо реалізації державної 

політики у сфері безпеки дорожнього руху урегульовані нормами 

адміністративного права; 6) відносна відокремленість, яка зумовлена 

особливим порядком створення і визначення його компетенції на основі 

підзаконного акту – Положення, затвердженого Наказом міністра внутрішніх 

справ МВС України [233, с. 93].  

На підставі цих ознак О.О. Мозговий робить висновок, що сервісні 

центри МВС України є невіддільною складовою державного апарату, які 

створені для виконання сервісної функції держави в правоохоронній сфері, 

не наділені владними повноваженнями, а їх діяльність спрямована на 

підтримання приватного і публічного інтересів у сфері безпеки дорожнього 

руху, що пов’язані об’єктом підвищеної небезпеки [233, с. 93]. 

В цьому контексті погодимося, що докорінно змінюються уявлення і 

про правоохоронну діяльність. Якщо раніше вона сприймалася виключно як 

діяльність правоохоронних органів, серед яких основну роль виконували 

суди та міліція, то наразі, через усвідомлення завдання держави охороняти 

життя та здоров’я, права і свободи людини, через визначення охоронної 

функції права як інструмента забезпечення прав і свобод людини у взаємодії 

з органами публічної влади, то виявляється, що діяльність всіх публічних 

органів має здійснюватися на принципах правової охорони. Відтак, вся 

діяльність органів публічної влади, включно, МВС України, Головного 
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сервісного центру МВС, територіальних сервісних центрів має визнаватися 

як правоохоронна і дійсно бути такою. 

 На сьогоднішній день в Україні сформовано та успішно функціонує 

158 територіальних сервісних центрів МВС та 25 мобільних сервісних 

центрів МВС, які обробляють більше 4 мільйонів звернень, на рік, а 

відповідно і надають адміністративних послуг [70].  

Від моменту прийняття рішення про реорганізацію Департаменту 

державної автомобільної інспекції і створення системи сервісних центрів 

МВС минуло не так багато часу, проте, їх діяльність вже практично досягла 

рівня виконання завдань у відповідності до принципів та засад організації та 

функціонування органів внутрішніх справ. Водночас, існує потреба 

визначення особливостей адміністративно-правового статусу як 

територіальних сервісних центрів, так і Головного сервісного центру МВС, 

адже саме визначення правового статусу державного органу в цілому та 

сервісних центрів МВС України і Головного сервісного центру МВС надає 

можливість визначити місце, мету та призначення останнього в системі МВС 

України, їх компетенцію, повноваження, права та обов’язки, особливості 

відповідальності та контролю за здійсненням такої діяльності.  

Проблем додає невизначеність такого статусу, адже попри загальну 

характеристику виду того чи іншого виду адміністративної послуги, її зміст, 

процедуру надання, існує достатньо велика численність питань, пов’язаних з 

нею, зокрема, з питань взаємодії з іншими органами державної влади та 

інших структурних підрозділів МВС України, зокрема, Національною 

поліцією України. Загалом, і адміністративно-правовий статус суб’єкта 

надання адміністративної послуги і сама адміністративна послуга 

перебувають в діалектичному зв’язку та взаємозалежності, адже порядок 

надання такої послуги, тай її вид зумовлений особливостями статусу такого 

суб’єкта і навпаки, повноваження надання певної адміністративної послуги 

визначають повноваження такого суб’єкта та характеризують його.  
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В першу чергу, зазначимо, що територіальні органи з надання 

сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ (територіальні сервісні 

центри) було утворено як юридичні особи публічного права Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 889. Головний сервісний 

центр МВС був створений 7 листопада 2015 р. на виконання цієї Постанови 

як міжрегіональний територіальний орган Міністерства внутрішніх справ. 

Звертає увагу, що в Положенні про Головний сервісний центр МВС, 

затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 закріплено, що Головний сервісний центр МВС утворений 

як юридична особа публічного права та є міжрегіональним територіальним 

органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ.  

Саме ця обставина звертає увагу. Адже юридичними особами 

публічного права визначено і Головний сервісний центр МВС України, і 

Регіональні сервісні центри МВС України. При тому, в Постанові Кабінету 

міністрів України не йдеться про підпорядкування територіальних сервісних 

центрів МВС Головному сервісному центру МВС, що, взагалі, було б 

характерним для органів внутрішніх справ, та й органів виконавчої влади 

загалом – субординацію і підпорядкування, контроль та ін. В п. 4 Розділу 1 

Положення про Головний сервісний центр МВС (ГСЦ) закріплено, що 

структуру ГСЦ МВС затверджує Міністр внутрішніх справ. Притому, 

Головний сервісний центр МВС складається зі структурних підрозділів та 

відокремлених структурних підрозділів - регіональних сервісних центрів 

(далі - РСЦ), які в свою чергу складаються зі структурних підрозділів, до 

яких, у тому числі, входять територіальні підрозділи - територіальні сервісні 

центри МВС (далі ТСЦ МВС). ГСЦ МВС, РСЦ і ТСЦ МВС разом становлять 

систему сервісних центрів МВС. 

Головний сервісний центр МВС та Регіональні  сервісні центри МВС 

утворені як юридичні особи публічного права. Згідно теорії цивільного 

права, характерними ознаками юридичної особи є самостійність, майнова 

відокремленість та виступ в цивільному обороті від власного імені. 
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Адміністративне право та адміністративні відносини накладають свою 

специфіку на взаємодію самостійних юридичних осіб публічного права між 

собою. Характер і ступінь такої взаємодії визначається адміністративними 

актами, якими врегульовано відносини між різними суб’єктами 

адміністративно-правових відносин (юридичними особами публічного 

права). Ці субординаційні зв’язки характерні для виконання владно-

розпорядчих функцій органами публічної влади (виконавчої влади), які 

будуються на субординаційні основі влади і підпорядкування.  

Наразі Положенням про Головний сервісний центр МВС визначено, що 

РСЦ підзвітні та підконтрольні керівництву ГСЦ МВС. Щодо 

підпорядкування, підзвітність та підконтрольність територіальних органів 

безпосередньо Головному сервісному центру МВС – в ньому не йдеться. 

Звичайно, воно є опосередкованим, оскільки територіальні сервісні центри 

входять в структуру регіональних сервісних центрів МВС. З іншого боку, 

входження «до структури» за логікою, - то є визначення місця в системі. 

Притому, потрібне ще й визначення характеру правового зв’язку цього 

елементу по відношенню до такої структури. Проблем додає і ліквідація 

регіональних сервісних центрів. Притому, в постанові Кабінету Міністрів, 

якою ліквідовано регіональні сервісні центри не йдеться про зміну структури, 

зміну підпорядкування та характеру підпорядкування - підзвітність та 

підконтрольність територіальних сервісних центрів безпосередньо 

Головному сервісному центру МВС.  

Натомість Положенням визначено, що Головний сервісний центр МВС 

організовує діяльність РСЦ, здійснює контроль за їх діяльністю, надає їм 

організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює їх інформаційно-

аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення. Про ті ж 

повноваження Головного сервісного центру МВС щодо територіальних 

сервісних центрів не йдеться, як не йдеться про їх підзвітність та 

підконтрольність.  
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Звертаючись до теорії інституту юридичних осіб публічного права, 

Л.О. Волкова визначила, що вони мають комплексний правовий статус і для 

виконання покладених на них функцій та досягнення мети їх створення 

можуть бути учасниками правовідносин, характерних і для публічного і для 

приватного права. Нажаль, вона не конкретизує такі відносини. Як відомо, 

приватні відносини є відносинами між юридично рівними учасниками таких 

відносин, які складуються у сфері майнових та особистих немайнових 

відносин. Стаття 1 ЦК України прямо визначає, що цивільним 

законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 

волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Ці ознаки є 

кваліфікуючими для обрання критерію розмежування публічних та 

приватних відносин. До того ж, ч. 2 ст. 1 ЦК України визначила інший 

критерій, який визначає належність відносин до сфери регулювання 

публічного чи приватного права, навіть у випадку, якщо вони є майновими 

не до приватних, а до публічних відносин. Закріплено, що до майнових 

відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному 

підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, 

бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше 

не встановлено законом. 

Л.О. Волкова визначила елементи правового статусу юридичної особи 

публічного права: права та обов’язки; гарантії реалізації прав та обов’язків; 

комплексна правосуб’єктність; юридична відповідальність, а також мета, 

функції та завдання суб’єкта. На її думку юридичні особи публічного права 

мають комплексний правовий статус, який поєднує функції для досягнення 

мети їх створення. Крім того, для юридичної особи приватного права 

характерними є публічні мета та цілі [224, с. 54]. Такий підхід не був 

сприйнятий О.О. Мозговим, який в обґрунтування своєї позиції визначив: 1) 

юридичні особи публічного права є носіями прав та обов’язків публічного 

характеру, тому вони реалізують не інтереси учасників, а публічні інтереси; 
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2) мета функціонування – реалізація публічних функцій; 3) створення 

юридичної особи публічного права в розпорядчому порядку, який 

визначається нормами публічного права; 4) наявність уповноваження з боку 

держави на здійснення окремих повноважень, функцій, завдань публічного 

управління; 5) вторинний характер цивільної правосуб’єктності у порівнянні 

з публічною; 6) відповідальність юридичної особи публічного права в 

цивільних відносинах має не приватноправовий, а публічно-правовий 

характер [233, с. 50]. Виходячи зі способу створення та правового статусу 

суб’єкта, який прийняв рішення про створення, керуючись тим, що Головний 

сервісний центр та територіальні сервісні центри МВС України були створені 

розпорядчим актом Кабінету Міністрів України в складі Міністерства 

внутрішніх справ, то йдеться про адміністративно-правовий статус останніх 

зазначених юридичних осіб публічного права.  

Цікаву позицію щодо правового статусу юридичних осіб публічного 

права висловив О.В. Дзера. На його думку держава, Автономна республіка 

Крим і територіальні громади можуть нести відповідальність за дії чи 

бездіяльність створених ними органів на засадах вини, проте йдеться 

винятково про ті випадки, коли такі органи беруть участь у цивільних 

відносинах не як юридичні особи публічного права, а як публічно-правові 

представники держави, територіальних громад, адміністративно-

територіальних утворень, і діють при цьому в межах встановленої законом 

компетенції або на підставі уповноважень (ст. 170, 173 ЦК України) [222, с. 

824]. Погодимося, що знову ж таки, йдеться про відносну самостійність 

юридичної особи публічного права, оскільки їх діями органів державної 

влади породжуються правові наслідки для держави. До того ж, і діють такі 

органи від імені і в інтересах держави. Така структура правовідносин між їх 

учасниками в теорії цивільного права визнається структурою 

представницьких відносин, що мають два зв’язки: внутрішній (делегування 

повноважень від держави її окремим органам); зовнішній (правовий зв'язок, 
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який виникає між державою та приватною особою в результаті дій 

представника – органу виконавчої влади).  

Проте, юридична наука оперує і іншими категоріями: філіями та 

представництвами юридичними особами, які не мають статусу юридичної 

особи. Тоді, будучи елементами однієї структури, вони здійснюють лише 

представницькі повноваження, не перебуваючи в статусі юридичної особи. 

Але цей інститут для правової характеристики адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру та територіальних сервісних центрів та 

встановлення характеру правового зв’язку між ними застосовувати не варто, 

адже Постановою Кабінету Міністрів «Про утворення територіальних органів 

з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» від 28 жовтня 

2015 р. № 889 визначено їх створення як юридичних осію публічного права. 

Означене дає підстави для висновку, що визначення особливостей 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС 

України є нагальним та необхідним, зумовленим потребою впорядкування 

відносин, які виникають між суб’єктами звернення та суб’єктами надання 

адміністративних послуг (конкретизовано сервісними центрами МВС), 

забезпечення чіткості взаємодії, відсутності неузгодженості в організації 

функціонування структурних підрозділів МВС, а в кінцевому рахунку, - 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів осіб приватного права, які 

звертаються до сервісних центрів МВС за наданням адміністративних послуг 

та забезпечення правової охорони публічних інтересів українського 

суспільства. 

Подальший аналіз адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України запропоновано розглядати через призму 

його елементів: 1) компетенції; 2) завдань та функцій; 3) організаційної 

побудови та місця в системі структурних зв’язків і взаємодії з іншими 

суб’єктами, залученими до реалізації покладених на цей орган функції.  
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3.2. Теоретичні основи визначення місця Головного сервісного 

центру МВС України у системі суб'єктів адміністративного права 

 

Визначення адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС неможливе виключно шляхом аналізу його прав, обов’язків та 

відповідальності. Вважаємо, що складовими його характеристики є: 

компетенція, повноваження, завдання та функції того органу, структурним 

підрозділом якого він є (МВС України), його власні, зумовлені потребою 

виконання саме на нього покладених завдань та місце в системі суб’єктів 

адміністративного права, що зумовлює характер структури правових зв’язків 

та правове положення у конкретному правовідношенні. Нам імпонує 

визначення Т.О. Мацелик, що правильне вирішення питання місця певного 

суб’єкта в системі суб’єктів адміністративного права впливає на предмет і 

метод правового регулювання, чітке визначення адресатів правових норм, 

обсяг їх прав і обов’язків, а також меж дії правових норм галузі та її 

принципів [218, с. 66]. 

В науці адміністративного права наразі існує, щонайменше, два 

підходи до визначення суб’єкта адміністративного права та суб’єктів 

адміністративно-правових відносин. Так, Н.В. Дараганова суб’єктами 

адміністративних правовідносин визначає осіб, поведінка яких підпадає під 

дію норм адміністративного права та визначена ними [86, с. 228]. Вона 

визнає, що такі суб’єкти наділені різними повноваженнями, структурою та 

юридичними властивостями. В.К. Колпаков суб’єктом адміністративного 

права визначив як носія (власника) прав та обов’язків у сфері публічного 

управління, які передбачені адміністративно-правовими нормами, здатного 

надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати [254, с. 73]. 

Т.О. Коломоєць таким визначила юридичну чи фізичну особу, що є носієм 

прав і обов’язків у сфері державного управління, які закріплено 

адміністративно-правовими нормами, та таку, що має здатність надані права 

реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати [255, с. 78]. Зазначимо, що в 
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кожній галузі з цього приводу існують власні підходи. Так, представники 

цивільної науки, ґрунтуючись на положенням ст. 12 ЦК України (здійснення 

цивільних прав), якою визначено, що особа здійснює свої цивільні права 

вільно, на власний розсуд, вважають, що суб’єктивні (цивільні) права 

здійснюються, а реалізовуються правові норми. Ми також виходимо з таких 

позицій. Принаймні, він є нормативно обґрунтованим. Тому вважаємо, що 

суб’єктом адміністративного права варто визнавати юридичну чи фізичну 

особу, що є носієм прав і обов’язків у сфері державного управління, які 

закріплено адміністративно-правовими нормами, та таку, що має здатність 

здійснювати надані права та виконувати права реалізовувати, а покладені на 

них обов’язки. 

С.Г. Стеценко суб’єкта адміністративного права визначає як особу, яка 

має певні права та обов’язки, сформульовані в нормах адміністративного 

права, і може вступати в адміністративно-правові відносини [256, с. 91]. І.С. 

Гриценко визначає, що такими є фізичні та юридичні особи, які є носіями 

прав і обов’язків у сфері публічного адміністрування [123, с. 226]. 

І. Литвин розмежовує суб’єктів адміністративного права та суб’єктів 

адміністративних правовідносин. Він є прихильником першого підходу, 

згідно якого основним критерієм він визначив момент до вступу у відносини 

та факт вступу в управлінські відносини. З моменту вступу в відносини особи 

і визнаються їх учасниками, а відповідно реалізовують і правоздатність, і 

управлінські повноваження [248, с. 64]. Такий висновок він обґрунтовує 

висновками та аргументами В.В. Шуби, який визначає суб’єкта права носієм 

передбачених правовими нормами суб’єктивних прав та обов’язків, 

реалізація яких можлива в правовідносинах, а суб’єктом правовідносин - 

учасника реальних відносин [472, с. 81].  

В.Б. Авер’янов також тримався позиції, що суб’єкт адміністративного 

права має лише потенційну здатність вступати правовідносини, в той час як 

суб’єкт адміністративних правовідносин є фактичним носієм правових 

зв’язків. З цього він робив висновок, що суб’єкт адміністративного права є 
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«претендентом» на участь в правовідношенні, в той час як «суб’єкт 

адміністративних правовідносин» вже є їх учасником [253, с. 95].  

С.А. Новіков визначив умови набуття суб’єктом адміністративного 

права статусу суб’єкта адміністративних правовідносин: 1) адміністративно-

правові норми, які передбачають права й обов’язки суб’єкта; 2) 

адміністративна правоздатність та дієздатність суб’єкта; 3) підстави 

виникнення, зміни та припинення правовідносин [234, c. 26].  

Загалом, такий підхід є доволі цікавим, адже в такому підході автора 

вбачається традиційний для теорії права підхід визначення елементів 

механізму правового регулювання відносин. Так, Р.К. Русінов серед 

елементів механізму правового регулювання визначив: норми права, 

юридичні факти та правовідношення, а стадіями, - стадію нормативної 

регламентації, індивідуальної регламентації та реалізації. Притому, він 

визначає на стадії індивідуальної регламентації акт застосування права, - 

індивідуалізовані владні приписи , спрямовані на регламентацію суспільних 

відносин. Це є акти індивідуалізованого правового регулювання і до таких 

він відносить судові рішення. На стадії реалізації він визначав акт реалізації 

як дію суб’єктів права по втіленню в життя приписів правових норм [412, с. 

270]. Розуміємо, що і С.А. Новіков прагнув визначити передумови та 

підстави набуття суб’єктом адміністративного права статусу суб’єкта 

адміністративних правовідносин. У такому випадку передумовою є наявність 

правової норми, яка містить елементи (гіпотезу та диспозицію), в яких 

нормативно визначено і особливості правового статусу суб’єкта 

адміністративного права, і умови, в яких він реалізовується, а підставою – 

юридичний факт, з яким закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення 

правовідношення. Оскільки мають місце різні площин відносин (відносини, 

які виникають за участі Головного сервісного центру МВС України), то для 

різних видів відносин властиві власні юридичні факти. 

Для виникнення адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України необхідні норми, які б визначали такий 
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статус та розпорядчий акт органу державної влади про створення такого 

органу у якості юридичної особи публічного права. Наразі таким актом і, 

відповідно, юридичним фактом є Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ» від 28 жовтня 2015 р. № 889 [352], яким і 

було утворено Головний сервісний центр МВС. Наділення ж його 

повноваженнями відбулося на підставі Положення про Головний сервісний 

центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 07.11.2015 № 1393 [306], який прийнято відповідно до абзацу першого 

частини третьої ст. 13 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади», Типового положення про територіальні органи міністерства та 

іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563, пункту 7 та 

підпункту 16 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2015 року № 878, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 

лютого 2020 року № 79 «Деякі питання територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ» (розпорядчий акт органу державної виконавчої влади).  

Оскільки Головний сервісний центр МВС України було створено як 

юридичну особу публічного права, на нього поширюється дія Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» [285], відповідно, моментом виникнення юридичної 

особи вважається момент внесення запису до ЄДРПОУ. Відповідний запис з 

ідентифікаційним номером (кодом ЄДРПОУ 40109173) було внесено 

07.11.2015 р. та внесено інформацію щодо організаційно-правової форми: 

орган державної влади. 

В площині відносин Головний сервісний центр МВС України (як 

суб’єкт надання адміністративних послуг) – особа приватного права (фізична 

чи юридична особа – замовник адміністративної послуги) відносини між 
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ними виникають на підставі звернення (дія такого суб’єкту, що є юридичним 

фактом) особи приватного права до Головного сервісного центру МВС. 

Другий підхід обгрунтовано Д.М. Бахрах, який ототожнює суб’єкта 

адміністративного права і суб’єкта адміністративних правовідносин, 

оскільки, на його думку, суб’єктами адміністративного права є всі учасники 

управлінських відносин, які адміністративно-правовими нормами наділені 

правами, обов’язками та здатністю вступати в такі правовідносини. Самі ж 

правовідносини у такому випадку є лише сферою реалізації приписів 

правових норм та сферою здійснення прав і виконання покладених на особу 

обов’язків [472, с. 41]. Ця позиція підтримана М.І. Матузовим [251, с. 388], а 

М.М. Марченко ці категорії визнано синонімічними [252, с. 263]. 

І.П. Голосніченко та Н.І. Золотарьова під суб’єктами адміністративного 

права розуміють учасників правовідносин, які мають суб’єктивні права та 

обов’язки, визначені нормами адміністративного права [257, с. 12]. 

Третій підхід було запропоновано О.В. Бачун, який є протилежний 

першому. Автор вважає, що категорія «суб’єкт права» може вивчатись лише 

у контексті правовідносин, які ним породжені і в межах яких він існує [72, с. 

9].  

Погоджуючись з підходом О.І. Миколенко, що суб’єкт права як особа, 

що володіє правосуб’єктністю, може й не бути в певний момент учасником 

правовідносин, у тому числі й адміністративного процесу, проте в будь-

якому випадку учасником правовідносин може бути лише суб’єкт права [39, 

с. 146-147], визначаємо, що насправді та протилежність категорій «суб’єкт 

адміністративного права» та «суб’єкт адміністративних відносин», яка була 

визначена І. Литвин, насправді є доволі умовною. Адже йдеться про ті самі 

особи. Інша річ, що в теорії права усталеним є застосування категорії 

«учасник правовідношення». Вочевидь, що йдеться по одну й ту саму особу, 

але в контексті правовідношення, - як його учасника, яким може бути суб’єкт 

адміністративного права, наділений певними правами, обов’язками та 
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відповідальністю, а якщо такий суб’єкт є суб’єктом владних повноважень – 

про його компетенцію та повноваження. 

Звернувшись до теорії цивільного права, в якій традиційно 

розглядається інститут цивільного правовідношення, науковці, визначаючи 

його структуру, у якості елементів називають: учасників правовідносин 

(суб’єктів), об’єкти, права та обов’язки (зміст) [444, с. 33]. Притому, ст. 2 ЦК 

України учасниками цивільних відносин визначає фізичні особи та юридичні 

особи (далі - особи), державу Україна, Автономну Республіку Крим, 

територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права 

[451].  

Тобто, законодавець прямо визначив, що учасниками відносин 

є…суб’єкти публічного права.  

Тим не менше, І. Литвин обґрунтовує позицію, що категорії «суб’єкт 

адміністративного права» і «суб’єкт адміністративно-правових відносин» не 

є тотожними. Але в обґрунтування він наводить доводи щодо динаміки і 

статики, де в якості статики він розглядає суб’єкта адміністративних 

правовідносин, а динаміки – суб’єкта адміністративних правовідносин [192, 

с. 64]. Не можемо погодитися з таким підходом, адже не можна суб’єкта 

ототожнювати з процесом. Процес є явищем. Суб’єктом є певна особа, 

наділена правоздатністю та правомочностями. Адже ми не можемо визнавати 

Головний сервісний центр МВС України процесом. Він однозначно є і 

суб’єктом, і учасником правовідносин. Цілком закономірно, що учасником 

правовідносин він є з моменту вступу в конкретні правовідносини. Інша річ, 

про які відносини йдеться. Адже він перебуває в певних правовідносинах з 

МВС України та його структурними підрозділами, іншими органами 

державної виконавчої влади (вертикальні та горизонтальні зв’язки в межах 

публічної функції внутрішніх відносин системи органів публічної влади) та 

може вступати у відносини з особами приватного права (фізичними та 

юридичними особами) – замовниками адміністративних послуг як суб’єкт 
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надання чи виконання адміністративних послуг, виконуючи публічно-

сервісну функцію в межах своєї компетенції та наданих повноважень.  

 Дещо сумнівним виглядає і наступний довод, що поняття «суб’єкт 

адміністративного права» є ширшим за своїм змістом і суттю за поняття 

«суб’єкт адміністративних правовідносин». З цього І. Литвин робить 

висновок, що «суб’єкт адміністративних правовідносин» поглинається 

поняттям «суб’єкт адміністративного права» з моменту виникнення певних 

обставин, якими ним визначено юридичні факти [192, с. 64]. 

Розуміємо, що автор мав на меті визначити межу, обставину, яка 

переводить суб’єкта адміністративного права в конкретного учасника 

конкретних адміністративних правовідносин. Але ним упущено, що йдеться 

про різні прояви одного й того ж самого суб’єкта. Набувши правомочностей 

конкретного учасника конкретних правовідносин у якості його учасника, 

суб’єкт адміністративного права не перестає бути суб’єктом. Тому вважаємо, 

що категорія «учасник адміністративного правовідношення» застосовується в 

праві з однією метою – підкреслити, що суб’єкт вступив у відносини і набув 

конкретні суб’єктивні права та обов’язки.  

Визначаємо, що «потенційні» права та обов’язки, про які зазначав 

І. Литвин, які перетворюються в «реальні» в праві прийнято називати 

правомочностями, зокрема, на власні дії, вимоги певної поведінки від іншої 

особи та правомочність захисту.  

З іншого боку, погодимося, що можна говорити і про механізм 

правового регулювання, який пов'язаний із стадіями правового регулювання: 

правотворчості; індивідуалізації і конкретизації прав і обов’язків (в 

конкретному правовідношенні); правореалізації (втілення в життя прав та 

обов’язків суб’єктів конкретного правовідношення) [387, с. 267-268]. 

О.Ф. Скакун зазначила інші стадії правового регулювання: 

1. Перша стадія механізму правового регулювання — стадія загальної 

дії правових норм. На цій стадії відбуваються визначення змісту і 
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формулювання меж поведінки суб'єкта, умов виникнення прав, обов'язків, 

повноважень, відповідальності і т.д. (вступає в дію механізм правотворчості). 

2. Друга стадія механізму правового регулювання пов'язана з 

виникненням конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, тобто з 

виникненням правовідносин. Необхідною умовою цієї стадії виступає 

юридичний факт (система фактів), з яким норми права пов'язують настання 

юридичних наслідків (вступає в дію механізм реалізації норм права). 

У разі правомірної поведінки суб'єктів правове регулювання вичерпує 

себе механізмом реалізації норм права. 

Третя стадія механізму правового регулювання — застосування 

санкцій правової норми — виникає у випадках неправомірної поведінки 

суб'єкта. Правовою підставою цієї стадії є правопорушення, а також норми 

права, що встановлюють санкції за вчинені правопорушення і визначають 

порядок застосування відповідальності. Державні органи і посадові особи 

реалізують свою компетенцію через розслідування обставин вчинення 

правопорушення, встановлення і покарання винних, а інша сторона - 

правопорушник - зазнає втрат за вчинені правопорушення, в т.ч. внаслідок 

застосування примусу державно-владного характеру (вступає в дію механізм 

покладання юридичної відповідальності) [387, с. 503-504]. 

В свою чергу, В.Л. Яроцький визначив таких чотири: 1) юридична 

регламентація суспільних відносин; 2) виникнення суб’єктивних прав і 

обов’язків; 3) реалізація суб’єктивних прав і виконання обов’язків; 4) 

правозастосування права [484, с. 18]. 

Погодимося з таким підходом, адже до моменту вступу в 

правовідносини суб’єкт не має а ні суб’єктивних прав, а ні обов’язків. Він 

має лише правомочність їх набути шляхом вступу в такі правовідносини на 

основі юридичних фактів. 

Проблем додає і розуміння того, що окремі специфічні суб’єктивні 

права (які наразі отримали назву «секундарних прав») займають проміжне 

місце між правомочністю (правоздатністю) особи і суб’єктивними правами 
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цієї особи (які виникають у конкретних цивільних правовідносинах і є 

елементом їх змісту). 

Втім, варто зазначити про наявність і протилежного підходу, згідно 

якого теорія «секундарних прав» є не обґрунтованою і заперечується. 

Прихильники такого підходу основним аргументом мають доводи, що особа 

може відразу здійснити своє право або відмовитись від нього. Відтак, такі дії 

матимуть характер «розпорядження» належним особі правом, а не характер 

«правопородження» (юридичним фактом, який породжує правовідношення). 

В.І. Борисова, в свою чергу, висловила позицію, що секундарне право 

не можна характеризувати як правоздатність особи, оскільки воно не носить 

загального характеру; секундарне право, як і правоздатність, не породжує 

права вимоги відповідної поведінки від визначеної особи, хоча наслідки його 

здійснення відбиваються на інтересах цієї особи; секундарне право не є 

«суб’єктивним правом», оскільки не надає можливості вимагати належної 

поведінки від зобов’язаних осіб; секундарне право є різновидом суб’єктивної 

правової можливості втручання особи у чужу правову сферу з метою 

досягнення правового результату шляхом одностороннього волевиявлення 

[366, с. 14]. 

Останнє твердження є цілком відповідним сучасній німецькій доктрині, 

яка базується на працях Ю. Біндера, згідно якої «теорія волі» (Wollendürfen) є 

недієвою, оскільки не враховує можливість (können) правочинами 

породжувати юридичні наслідки. Відтак, суб’єктивне право є можливістю 

діяти під захистом об’єктивного права, відбиваючи протидію інших осіб 

(Handelndürfen) [468, с. 195].  

Визнаємо, що попри аргументованість доводів В.І. Борисової, не можна 

не звернути уваги і на підхід О.М. Родіонової, яка припустила, що явище, яке 

почали іменувати «секундарними правами», не мають загальної правової 

природи, а є різними варіантами дій реальної дійсності, які можна 

охарактеризувати як юридичні склади, юридичні факти, їх елементи, а також 
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акти здійснення суб’єктивного цивільного права, які можна назвати як дії 

цивільно-правової діяльності [370, с. 223].  

Так, А.Г. Певзнер поділив явища, які відносять до секундарних прав на 

дві групи: 1) права-передумови виникнення правовідносин (право на акцепт 

та на прийняття спадщини); 2) права, які входять у вже існуюче 

правовідношення (право розірвати договір чи вибрати один з двох варіантів 

поведінки в альтернативному зобов’язанні. Як зазначив він, право вибору в 

альтернативному зобов’язанні виникає після виникнення такого 

зобов’язання, яке передбачає можливість вибору особи здійснити одну чи 

кілька дій, передбачених законом або договором [246, с. 19]. А.Б. Бабаєв 

зазначив, що виникнення права на акцепт (отримання оферти). Але це не 

означає, що направлення акцепту – суб’єктивне цивільне право. Воно є лише 

частиною діяльності по укладанню договору. В ході цієї діяльності 

реалізується можливість, яка знаходиться в межах правоздатності [373, с. 

223]. 

З цих двох наведених прикладів та доводів О.М. Родіонова зробила 

достатньо аргументований висновок, що вся свобода діяльності, яка є 

характерною рисою суб’єктивного права, зводиться до можливості вибору 

між варіантами дій, запропонованих законодавцем. Але суб’єктивне право не 

може зводитися лише до такої можливості, оскільки її сутність полягає в 

тому, щоб особа могла сама визначити зміст своєї цивільно-правової 

діяльності [373, с. 224]. Наразі ж, попри те, що категорія секундарних прав 

(Gestaltungsrechte) визнана в німецькій правовій доктрині, в вітчизняній 

правовій науці секундарні права ще є предметом дискусій науковців. 

Виходимо з тих позицій, що категорія «секундарних прав», загалом, є 

універсальною категорією теорії права. Вона визначає правомочність особи 

діяти вибірково в умовах невизначеності. Погодимося, що дійсно, це питання 

є досить дискусійним, адже, приміром, Головний сервісний центр МВС чи 

територіальний сервісний центр, надаючи адміністративну послугу, 

реалізовуючи повноваження, в залежності в обставин, може: 1) надати 
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адміністративну послугу; 2) може відмовити в її наданні; 3) може 

призупинити надання адміністративної послуги чи відмовити в її наданні та 

звернутися до органів національної поліції з інформацією про наявність 

ознак правопорушення чи злочину. 

Навряд чи можна такі дії назвати діями зі здійснення відповідного 

суб’єктивного права. Водночас, така дія породжує правові наслідки, що дає 

достатні правові підстави визначати її юридичним фактом. По суті, вибір 

такої поведінки в умовах альтернативності вибору є не стільки суб’єктивним 

правом такого органу, скільки його секундарною правомочністю. Втім, і така 

правомочність закладена в правомочності органу публічного 

адміністрування, яким серед інших органів державної виконавчої влади є і 

Головний сервісний центр МВС. Такі правомочності входять до 

узагальненого поняття адміністративно-правового статусу органу як 

структурного підрозділу МВС України.  

Визначення ж місця Головного сервісного центру МВС України в 

системі суб’єктів адміністративного права має важливе значення для 

встановлення особливостей його адміністративно-правового статусу. 

Пізнання правомочностей, кола функцій та повноважень цього суб’єкта, 

зумовлені його статусом та визначення місця в системі суб’єктів 

адміністративного права взаємопов’язані та взаємообумовлені: роль органу 

публічної влади у вирішенні питань, зокрема функцій держави, виконання 

окремих завдань, визначає і спрямованість діяльності такого органу, і, 

відповідно, його функції, компетенцію та повноваження. Таким чином, і 

пізнання елементів правового статусу такого органу, і системних 

(структурних) зв’язків Головного сервісного центру МВС з іншими 

суб’єктами в системі суб’єктів адміністративного права та визначення місця 

Головного сервісного центру МВС в такій системі – сприяють комплексному 

пізнанню адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС України. 
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Нам імпонує підхід О.М. Музичука, який визначив, що елементи 

правового статусу (складники) у сукупності складають змістовну правову 

характеристику суб’єкта правовідносин, визначають його специфіку та 

відмінність від інших суб’єктів. Тому, на його думку, призначенням категорії 

«правовий статус» є деталізація особливих ознак суб’єктів правовідносин. 

Він дав просте, але точне визначення, що у визначенні правового статусу 

суб’єкта адміністративних відносин основна увага має зосереджуватися на 

визначенні ролі та місця такого суб’єкта в системі правовідносин та 

визначенні відмінності цього суб’єкта від інших [484, с. 318-319]. 

Наразі класифікація суб’єктів адміністративного права у сфері 

державного управління та виконавчої влади була запропонована 

В.К. Колпаковим. До кола таких суб’єктів він відніс: 1) Президента України; 

2) органи виконавчої влади; 3) державних службовців як суб’єктів, у 

діяльності яких об’єктивуються повноваження державних органів 

управління; 4) громадян України, іноземців, осіб без громадянства; 5) органи 

місцевого самоврядування; 6) об’єднання громадян; 7) суб’єктів 

підприємницької діяльності [285, с. 75-76].  

Подібна класифікація була запропонована і Г.І. Петровим з тією 

різницею, що на перше місце він поставив людину, обґрунтовуючи такий 

підхід пріоритетністю прав людини: а) громадяни, особи без громадянства та 

іноземці; б) органи державного управління та структурні підрозділи їх 

апарату; в) державні й громадські підприємства, установи та їх структурні 

підрозділи; г) органи громадських організацій, діяльність яких регулюється 

правом, та їх внутрішні підструктури; д) організації, які сприяють 

державному управлінню; е) службовці, які є носіями адміністративних прав 

та обов’язків [157, с. 102]. 

Варто зазначити, що науковцями було запропоновано і інші критерії до 

класифікації суб’єктів адміністративного права. Так, В.Б. Авер’янов 

класифікував суб’єктів адміністративного права на: 1) суб’єктів, які 

здійснюють виконавчу владу; 2) суб’єктів, що належать до інших гілок влади 
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[268, c. 116]. В.К. Шкарупа поділяв їх на індивідуальні та колективні 

(державні і недержавні організації) [269, с.41]. В подальшому така 

класифікація, але дещо доповнена, була запропонована С.Г. Стеценко, який 

поділяв суб’єкти адміністративного права на: індивідуальні (громадяни 

України, особи без громадянства, іноземці) та колективні, а їх на державні 

(органи виконавчої влади, Президент України, інші державні органи та 

організації) та недержавні (органи місцевого самоврядування, релігійні 

організації, громадські об’єднання, інші недержавні органи та організації) 

[270, c. 43].  

Дещо відмінна від «традиційної» була запропонована класифікація 

О.А. Дьоміним, який поділив таких суб’єктів на юрисдикційні та ординарні, 

не даючи визначення цим категоріям суб’єктів [271, c. 23].  

Вбачаємо, що різні класифікації суб’єктів адміністративного права 

були запропоновані різними науковцями за різними критеріями. Як бачимо, 

такими було запропоновано і повний перелік суб’єктів, і поділ на одинарні та 

колективні, і за критерієм характеру правового зв’язку (координації чи 

субординації), і за наявністю владних повноважень. Останній критерій 

класифікації було використано Н.В. Александровим та І.Б. Коліушко, які 

поділяли суб’єктів адміністративного права на: а) наділених владними 

повноваженнями; б) не наділених владними повноваженнями [272, c. 44]. 

Подібний критерій було застосовано і Є.В. Курінний, який 

класифікував суб’єктів, наділених владними повноваженнями: а) державні 

структури та їх посадових осіб (Президент України; органи виконавчої, 

законодавчої, судової влади; Нацбанк України та інші державні органи); б) 

недержавні владні органи (органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи); в) громадські організації, що мають делеговані державою владні 

повноваження (об’єднання громадян, народні дружини, різноманітні спілки 

та ін.) [273, c. 23]. 

Іншою підставою класифікації суб’єктів права, яка часто 

застосовується у юридичній літературі, є критерій статусної відмінності 
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(поділу суб’єктів за статусом). Щоправда, як правило. Цей критерій не 

конкретизується. Окремі положення цієї класифікації було уточнено Д.М. 

Бахрах, який поділ суб’єктів на колективні та індивідуальні уточнив 

обґрунтованим підходом щодо відсутності підстав визнання конкретної 

посадової особи індивідуальним суб’єктом, адже він діє від імені того 

державного органу, який він представляє. До того ж, дії такої посадової 

особи тягнуть правові наслідки не для нього, а для особи яку він представляє. 

Таким є відповідних орган державної виконавчої влади [274, c. 16].  

Втім, Т.О. Мацелик висловився, що оскільки посадові та службові 

особи є необхідним елементом функціонування органів публічної 

адміністрації, то існує необхідність їх виокремлення в окрему групу 

індивідуальних суб’єктів із спеціальним статусом [218, с. 91]. 

Вбачаємо в такій пропозиції обраний методологічний підхід, який 

ґрунтується на бажанні освітити і правовий статус посадової особи. Але 

такий підхід нам видається не вірний через призму усвідомлення рівнів 

(площин) правових відносин. Звичайно, посадова особа діє від імені того 

органу, який вона представляє. Але з погляду на те, що правові наслідки 

виникають по відношенню до третіх осіб (у даному випадку суб’єкта 

звернення за адміністративною послуго) у самого державного органа чи його 

структурного підрозділу, відсутня потреба визначення у «зовнішніх 

відносинах» правового статусу посадової особи інакше, як представника 

відповідного органу державної виконавчої влади. В свою чергу, у 

«внутрішніх відносинах», які виникають між посадовою особою і самим 

органом, дійсно, існує потреба у визначеності правового статусу такої 

посадової особи, наділеної певними повноваженнями на здійснення 

представницьких функцій та вчинення управлінських дій. 

Варто визначити і інші класифікації. Так, О.В. Бачун класифікував 

суб’єктів адміністративного права на: суб’єкти публічного права та суб’єкти 

приватного права, в основу критерію яких виділив наявність владних 

повноважень та стан влади чи підпорядкування [275, с. 75]. 
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В цьому контексті нам імпонує багатоаспектний та багаторівневий 

підхід до класифікації суб’єктів адміністративного права, запропонований 

Т.О. Мацелик: 1) за організаційно-правовою формою суб’єктів 

адміністративного права: індивідуальні та колективні; 2) за зовнішньою 

відокремленістю: фізичні особи; юридичні особи; колективні суб’єкти, що не 

мають статусу юридичної особи; 3) за наявністю повноважень: суб’єкти, не 

наділені владними повноваженнями і суб’єкти, наділені ними. Останні 

класифіковано за ступенем участі суб’єкта, наділеного владними 

повноваженнями у публічному управлінні: а) суб’єкти, чиї інтереси і права 

підлягають реалізації і захисту в публічному управлінні (громадяни, іноземці, 

особи без громадянства, біженці, підприємства, установи, організації, 

громадські об’єднання); б) суб’єкти, які безпосередньо реалізовують надані 

їм повноваження з метою забезпечення належного порядку управління 

(органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи, Президент України); в) суб’єкти, які опосередковано (через власний 

апарат) беруть участь у публічному управлінні (апарат Верховної Ради 

України, комітети Верховної Ради, державна судова адміністрація, керівники 

державних підприємств, установ, організацій); 4) за аксіологічним критерієм: 

первинні (органи публічної адміністрації та індивіди) і вторинні 

(підприємства, установи, організації усіх форм власності); 5) за сферами 

виникнення та функціонування суб’єктів: суб’єкти публічного права та 

суб’єкти приватного права [218, с. 91-92]. 

Визнаємо прийнятність такого підходу до класифікації суб’єктів 

адміністративного права з одним зауваженням: наразі законодавство не 

оперує в категорії організаційно-правової форми суб’єкта категоріями 

«колективний» та «індивідуальний». Альтернативою «колективній формі» є 

«організація», «установа» чи навіть «орган державної влади». 

Н.Ю. Хаманева та І.Л. Бачило визначили, що основними параметрами 

всіх державних органів, які визначають їх правовий статус є: 

– призначення органу та його місце в системі органів виконавчої влади; 
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– легітимація цілі утворення органу, визначення сфери його 

функціонування, сфери суспільних відносин та, відповідно, сфери його 

діяльності; 

– формулювання завдань і функцій органу державної виконавчої влади 

чи його структурного підрозділу; 

– визначення змісту та характеру повноважень (прав і обов’язків) зі 

здійснення покладених завдань та функцій у певній галузі чи сфері його 

відання; 

– наділення органу державної виконавчої влади чи його структурного 

підрозділу правом приймати відповідні правові акти; 

– покладання обов’язку нести відповідальність за виконання 

повноважень органом державної влади чи його структурного підрозділу на 

такий орган, його керівника чи посадових осіб за порушення законодавства в 

діяльності такого органу чи його структурного підрозділу; 

– визначення порядку формування його структури, штатів; 

– визначення порядку та джерела фінансування, порядку ліквідації;  

– нормування порядку прийняття, реалізації та контролю за 

виконанням рішень, інформаційне забезпечення органу виконавчої влади та 

його підрозділів тощо [432, с. 147-148]. 

Визначимо місце Головного сервісного центру МВС за 

запропонованою нами класифікаційною схемою: 

1) за організаційно-правовою формою – є органом державної влади; 

2) за зовнішньою відокремленістю – юридичною особою публічного 

права; 

3) за наявністю повноважень – суб’єктом, наділеним владними 

повноваженнями: 

- є суб’єктом, який безпосередньо реалізовує надані йому 

повноваження з метою забезпечення належного порядку управління. Є 

органом державної виконавчої влади; 
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4) за аксіологічним критерієм є первинним суб’єктом як орган 

публічної адміністрації; 

5) за сферами виникнення та функціонування суб’єктів: суб’єктом 

публічного права. 

Але така характеристика не дозволяє визначити а ні адміністративно-

правовий статус Головного сервісного центру МВС України, а ні його місце в 

системі суб’єктів адміністративного права.  

Видається, що така характеристика є видовим класифікатором, який, 

проте, не дозволяє зрозуміти предмет та сферу функціонування цього органу, 

його компетенцію та повноваження, які б ідентифікували та вирізняли його з-

поміж інших суб’єктів адміністративних відносин. Через нераціональність 

«подвійності»: покладання одних функцій на різні органи, - видається 

логічним, коли один орган державної влади виконує лише йому специфічні 

функції та завдання. 

Тому, визначаючи місце Головного сервісного центру МВС України за 

запропонованою схемою та визначеним підходом, варто розпочати з: 

1) особливостей його створення, функціонування та можливої 

ліквідації; 

2) особливостей підпорядкування та підзвітності, підконтрольності 

вищим органам та наявність у складі підзвітних та підконтрольних структур, 

структурних підрозділів; 

3) визначення завдань, функцій та повноважень органу; 

4) наявність владних повноважень; 

5) особливості фінансування діяльності  

6) особливості відповідальності перед суб’єктами звернення за 

адміністративними послугами.  

Визначимо кожен з них. 

Головний сервісний центр МВС України створено: 

передумови: 
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- Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого 

центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563, пункту 7 та підпункту 16 

пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 

року № 878, постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року 

№ 79 «Деякі питання територіальних органів Міністерства внутрішніх 

справ»; 

підстава: 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення 

територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ» від 28 жовтня 2015 р. № 889 [352];  

наділення Головного сервісного центру МВС України повноваженнями 

та визначення його організаційно-правової форми: 

- Положення про Головний сервісний центр МВС, затверджений 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393 [306]; 

легітимація (набуття правосуб’єктності): 

- відповідно до положень Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» [285], - внесенням запису до Єдиного реєстру (ЄДРПОУ 

40109173) 07.11.2015 р. про реєстрацію як органу державної влади, 

юридичної особи публічного права; 

підпорядкування, підзвітність, підконтрольність органам державної 

виконавчої влади: 

- є самостійною юридичною особою публічного права:  

а) є неприбутковою установою; 

б) має самостійний баланс; 

в) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та 

установах банку; 
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г) має печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм 

найменуванням, інші печатки, штампи і бланки, необхідні для здійснення 

його діяльності; 

д) може мати власний бренд; 

е) не має власного майна: майно Головного сервісного центру МВС є 

державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного 

управління; 

- є міжрегіональним територіальним органом з надання сервісних 

послуг Міністерства внутрішніх справ України; 

затвердження структури: 

- структуру ГСЦ МВС затверджує Міністр внутрішніх справ; 

наявність структурних підрозділів: 

- наявність структурних підрозділів та відокремлених структурних 

підрозділів - регіональних сервісних центрів (РСЦ), які, в свою чергу, 

складаються зі структурних підрозділів, до яких, у тому числі, входять 

територіальні підрозділи - територіальні сервісні центри МВС (ТСЦ МВС); 

підзвітність та підконтрольність: 

- регіональні сервісні центри підзвітні та підконтрольні 

керівництву Головного сервісного центру МВС. 

Зважаючи на ліквідацію Регіональних сервісних центрів Постановою 

на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 

79 «Деякі питання територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» 

[197], які, щоправда продовжують виконання завдань до повної їх ліквідації 

та до впорядкування структури Головного сервісного центру Міністерства 

внутрішніх справ, вбачаємо, що існує необхідність у приведення у 

відповідність до даної Постанови Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 [306]. 

Та навіть до ліквідації Регіональних сервісних центрів МВС було 

відкритим питання внаслідок відсутності прямого вирішення питань в 
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Положенні про Головний сервісний центр МВС щодо: 1) підпорядкування 

самого Головного сервісного центру МВС Міністерству внутрішніх справ 

України; 2) підпорядкування територіальних сервісних центів Головному 

сервісному центру МВС та безпосередньо МВС України. 

Адже в Положенні лише прямо визначено, що РСЦ підзвітні та 

підконтрольні керівництву ГСЦ МВС (п. 4 Розділу І Положення про 

Головний сервісний центр МВС) [306]. 

Так, у справі № 806/1979/17, що розглядалася Житомирським 

окружним адміністративним судом, ОСОБА_1 звернувся до Головного 

сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України із запитом про 

надання публічної інформації у якому просив сповістити: 

- Чи підпорядкований Регіональний сервісний центр МВС в 

Житомирський області Головному сервісному центру МВС України та як 

здійснюються правовідносини; 

-          Який державний орган призначає директора (керівника) 

Регіонального сервісного центра МВС в Житомирський області; 

-          Який державний орган погоджує призначення директора 

(керівника) Регіонального сервісного центра МВС в Житомирський області 

(а.с. 5) [375]. 

Суд, даючи оцінку питанню та урегульованість цих питань чинним 

законодавством, визначив, що пунктом 1 Типового положення про 

територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої 

влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

року № 563, визначено, що територіальні органи підпорядковані 

відповідному міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, а 

територіальні органи нижчого рівня також територіальним органам вищого 

рівня. Згідно Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року 

№ 878, Міністерство внутрішніх справ України відповідно до покладених на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_14/pravo1/KP110563.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_14/pravo1/KP110563.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_27/pravo1/KP150878.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_27/pravo1/KP150878.html?pravo=1
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нього завдань організовує діяльність сервісних центрів МВС та контролює їх 

діяльність [375]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 889 

«Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ» утворено як юридичні особи публічного 

права територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства 

внутрішніх справ, у тому числі регіональний сервісний центр МВС в 

Житомирській області. Цією ж постановою утворено Головний сервісний 

центр МВС як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних 

послуг МВС. Положенням про регіональний сервісний центр МВС в 

Житомирській області, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 07.11.2015 року № 1405 (у редакції наказу Міністерства 

внутрішніх справ України від 30 вересня 2016 № 1037) визначено, що 

регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області 

підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України та є 

територіальним органом з надання сервісних послуг МВС. Регіональний 

сервісний центр МВС в Житомирській області також підпорядковується 

Головному сервісному центру МВС як головному органу в системі 

територіальних органів з надання сервісних послуг МВС [375]. 

Стосовно правовідносин між Головним сервісним центром МВС та 

регіональним сервісним центром МВС в Житомирській області повідомлено, 

що відповідно до Положення про Головний сервісний центр МВС, що 

затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 

року № 1405 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

30.09.2016 року №1014) одним із завдань ГСЦ МВС зокрема є організація, 

координація, спрямування та контроль діяльності територіальних органів з 

надання сервісних послуг МВС - регіональних сервісних центрів МВС [375]. 

В Положенні про територіальний сервісний центр МВС, 

затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

29.12.2015 р. № 1646 [263] за підписом в.о. директора Головного сервісного 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_10_28/pravo1/KP150889.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_10_28/pravo1/KP150889.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_10_28/pravo1/KP150889.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_10_28/pravo1/KP150889.html?pravo=1
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центру МВС притому, що згідно п. 5 Розділу V Положення про Головний 

сервісний центр МВС Головний сервісний центр МВС очолює начальник, 

який підпорядковується Міністру внутрішніх справ України і призначається 

на посаду і звільняється з посади державним секретарем МВС у 

встановленому порядку. 

Звертаємо увагу, що: 1) означений Наказ підписаний в.о. директора, 

притому, що згідно Положення очолює Головний сервісний центр МВС 

начальник; 2) визначено підпорядкування начальника Головного сервісного 

центру МВС безпосередньо Міністру внутрішніх справ України; 3) визначено 

підзвітність начальника Головного сервісного центру МВС безпосередньо 

Міністру внутрішніх справ України щодо виконання покладених на ГСЦ 

МВС завдань (пп. 4 п. 12 Розділу V Положення про Головний сервісний 

центр МВС). 

Вважаємо, що оскільки начальник Головного сервісного центру МВС, 

який його очолює, не є самостійним суб’єктом адміністративного права, а 

лише уповноваженою особою зі спеціальним адміністративним статусом, 

визначеним п. 12 Розділу V Положення про Головний сервісний центр МВС. 

Виникає закономірне питання, - чому в Положенні про Головний 

сервісний центр МВС, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 07.11.2015 № 1393 [306] визначено, що РСЦ підзвітні та 

підконтрольні керівництву ГСЦ МВС (п. 4 Розділу І Положення про 

Головний сервісний центр МВС), визначено підзвітність Начальника 

Головного сервісного центру МВС (але не самого Головного сервісного 

центру МВС) перед Міністром внутрішніх справ (але не перед МВС 

України), і, водночас, а ні в Положенні про Головний сервісний центр МВС, 

а ні в Положенні про територіальний сервісний центр МВС, затвердженому 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2015 р. № 1646 

[263] взагалі не йдеться про підзвітність та підконтрольність а ні 

територіального сервісного центру МВС, а ні його начальника. Лише п. 4 

Розділу І Положення про територіальний сервісний центр МВС визначено, 
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що начальник ТСЦ МВС призначається на посаду та звільняється з посади 

начальником РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку за 

погодженням з начальником Головного сервісного центру МВС. 

Наказом міністерства внутрішніх справ № 1646 від 29.12.2015 р. «Про 

затвердження Положення про територіальний сервісний центр МВС» [263] 

було затверджено Головного сервісного центру МВС як міжрегіонального 

територіального органу з надання сервісних послуг МВС та Регіональні 

сервісні центри МВС України, п. 1 Розділу І якого закріплено, що 

«Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є структурним 

підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру 

МВС (далі - РСЦ МВС)», притому, що п. 4 Розділу 1  Положення про 

Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 [306] закріплено, що 

структуру ГСЦ МВС затверджує Міністр внутрішніх справ. ГСЦ МВС 

складається зі структурних підрозділів та відокремлених структурних 

підрозділів - регіональних сервісних центрів (далі - РСЦ). РСЦ складається зі 

структурних підрозділів, до яких, у тому числі, входять територіальні 

підрозділи - територіальні сервісні центри МВС (далі ТСЦ МВС). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 889 «Про 

утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства 

внутрішніх справ» Кабінет Міністрів України постановив утворити як 

юридичні особи публічного права територіальні органи з надання сервісних 

послуг Міністерства внутрішніх справ за переліком згідно з додатком, яким 

визначено у якості таких Головний сервісний центр МВС як міжрегіональний 

територіальний орган з надання сервісних послуг МВС та Регіональні 

сервісні центри МВС України. 

Звертаємо увагу, що Положенням про територіальний сервісний центр 

МВС [263] не було визначено статус територіальних сервісних центрів МВС. 

Це є істотним недоліком, адже породжує невизначеність організаційно-

правового статусу територіальних сервісних центрів МВС. Розуміємо, що 



230 

зважаючи на специфіку субординаційних зв’язків, було б закономірним 

визначення їх як філій Головного сервісного центру МВС в умовах ліквідації 

Регіональних сервісних центрів МВС. 

Звертаємо увагу, що попри Постанову Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2015 р. № 889 «Про утворення територіальних органів з надання 

сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», якою чітко визначено, що 

Головний сервісний центр МВС та Регіональні сервісні центри МВС 

створюються як юридичні особи публічного права, виявляємо невиконання 

цієї Постанови. 

Так, Наказом Головного сервісного центру МВС від 27.04.2020 р. № 29 

було затверджено Положення про регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в 

м. Києві (філія ГСЦ МВС). Положенням закріплено, що Регіональний 

сервісний центр ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) є відокремленим 

підрозділом Головного сервісного центру МВС (далі – ГСЦ МВС), 

утвореним на правах філії без статусу юридичної особи [371].  

В Ухвалі Житомирського окружного адміністративного Суду від 16 

січня 2021 року у справі № 240/371/21 Суд вирішував справу за позовом 

Особа 1 до Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області, 

Головного сервісного центру МВС Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС 

в Житомирській області (Філія ГСЦ МВС) про визнання протиправним та 

скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за 

час вимушеного прогулу [372].  

В іншій справі Запорізьким окружним адміністративним Судом 

Рішенням від 07 грудня 2020 року у справі  № 280/4671/20 за позовною 

заявою ОСОБА_1, в особі представника адвоката Вишнякова Дмитра 

Олександровича (вул. Кругова, 105-40, м. Запоріжжя, 69068), до 

Регіонального сервісного центру в Запорізькій області (вул. Незалежної 

України, 57, м. Запоріжжя, 69035), Міністерства внутрішніх справ України 

(вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601) та Головного сервісного 

центру МВС (вул. Лук`янівська, 62, м. Київ, 04071) про визнання 
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протиправним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення 

середнього заробітку та зобов`язання вчинити певні дії, Регіональний 

сервісний центр визначено як «філію ГСЦ МВС» [373]. 

В іншій справі, Постановою Першого Апеляційного адміністративного 

Суду від 02 березня 2021 року у справі №200/6147/20-а за апеляційною 

скаргою Головного сервісного центру МВС України та Регіонального 

сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій 

області на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 12 

листопада 2020 р. у справі № 200/6147/20-а за позовом 

ОСОБА_1 до Головного сервісного центру МВС, Ліквідаційної комісії 

Регіонального сервісного центру МВС України в Донецькій області, 

Регіонального сервісного центру МВС України в Донецькій 

області про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, 

поновлення на роботі, зобов`язання вчинити певні дії, було встановлено, що 

наказом Головного сервісного центру МВС № 8 від 27.04.2020 р. 

затверджено Положення про регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у 

Донецькій області (філія ГСЦ МВС) (т. 2 а.с. 231-238) [374]. 

Тобто, попри Постанову Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 

2015 р. № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних 

послуг Міністерства внутрішніх справ», якою Регіональні сервісні центри 

МВС України утворювалися як юридичні особи публічного права та 

Постанову Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 79 «Деякі 

питання територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» [197], якою 

було ліквідовано Регіональні сервісні центри МВС як юридичні особи 

публічного права, Головним сервісним центром МВС було відновлено 

систему Регіональних сервісних центрів, але у статусі філій Головного 

сервісного центру МВС. 

Але у такому випадку виникає закономірне питання щодо визначення 

адміністративно-правового статусу територіальних сервісних центрів. 

Пунктом 4 Розділу І Положення про Головний сервісний центр МВС, 
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затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 [306] закріплено, що РСЦ складається зі структурних 

підрозділів, до яких, у тому числі, входять територіальні підрозділи - 

територіальні сервісні центри МВС (далі ТСЦ МВС). Але у такому випадку 

витікає закономірне питання: територіальний сервісний центр МВС є філією 

філії? Але ж така форма наразі законодавством не передбачена.  

Вважаємо, що такий підхід в системі органів публічного 

адміністрування є недопустимим. Адже підзвітність і контроль є одними з 

ключових принципів діяльності органів публічного адміністрування, які 

забезпечують: 1) законність, 2;) дотримання прав і свобод людини; 3) є 

однією з гарантій забезпечення прав осіб приватного права; 4) ефективність 

публічного адміністрування; 5) якість забезпечення виконання публічно-

сервісної функції держави та її органів. 

Задля забезпечення впорядкованості правового регулювання організації 

та діяльності Головного сервісного центру МВС та територіальних сервісних 

центрів МВС у відповідності до покладених на них завдань та виконання 

функцій, пропонуємо внести зміни до окремих положень Положення про 

Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393 [306] та Положенні про 

територіальний сервісний центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 29.12.2015 р. № 1646 [263].  

Пропонуємо п. 4 Розділу І Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 викласти в наступному формулюванні: «Структуру ГСЦ 

МВС затверджує Міністр внутрішніх справ. 

ГСЦ МВС складається зі структурних підрозділів та відокремлених 

структурних підрозділів - регіональних сервісних центрів (далі - РСЦ). 

РСЦ складається зі структурних підрозділів, до яких, у тому числі, 

входять територіальні підрозділи - територіальні сервісні центри МВС (далі 

ТСЦ МВС). 
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РСЦ та ТСЦ підзвітні та підконтрольні ГСЦ МВС та безпосередньо 

МВС України. 

Територіальний сервісний центр (ТСЦ) є філією Регіонального 

сервісного центру, а після його ліквідації, - Головного сервісного центру 

МВС 

ГСЦ МВС, РСЦ і ТСЦ МВС разом становлять систему сервісних 

центрів 

МВС». 

Пропонуємо п. 1 Розділу І Положення про територіальний сервісний 

центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 29.12.2015 р. № 1646 [263] викласти в наступному формулюванні: 

«Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є структурним 

підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру 

МВС (далі - РСЦ МВС), а після ліквідації регіонального сервісного центру 

МВС (далі - РСЦ МВС), - структурним підрозділом Головного сервісного 

центру МВС (ГСЦ МВС) і діє як філія Головного сервісного центру МВС. 

ТСЦ підзвітні та підконтрольні Головному сервісному центру МВС 

(ГСЦ МВС) та безпосередньо МВС України». 

Закономірне питання, яке виникає на підставі аналізу Положення про 

Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393, - закріплення в п. 5 Розділу 

норми, що ГСЦ МВС організовує діяльність РСЦ, здійснює контроль за їх 

діяльністю, надає їм організаційно-методичну і практичну допомогу та 

здійснює їх інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення. Керуючись принципом діяльності всіх органів державної 

виконавчої влади «дозволено лише те, що дозволено законом», слідує 

закономірний висновок, що ці повноваження діють лише по відношенню до 

РСЦ (регіонального сервісного центру) МВС. Але за такою логікою, 

Головний сервісний центр не може і не має повноважень здійснювати свої 

контрольно-розпорядчі функції по відношенню до ТСЦ МВС, тим паче, що 
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наразі РСЦ МВС ліквідовуються. З існуючої структури (відповідно до п. 4 

Розділу І Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393 ГСЦ 

МВС, РСЦ і ТСЦ МВС разом становлять систему сервісних центрів МВС) та 

її нормативної регламентації не слідує підзвітність та підконтрольність 

територіальних сервісних центрів а ні МВС України, а ні Головному 

сервісному центру МВС. То ж виникає закономірне питання і щодо 

особливостей адміністративно-правового статусу Головного сервісного 

центру МВС в контексті цих положень. 

Адже на нього покладено завдання організації діяльності РСЦ, 

здійснення контролю за їх діяльністю, надання їм організаційно-методичної і 

практичної допомоги та здійснення їх інформаційно-аналітичного, 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Але, повторимося, не 

Територіальних сервісних центрів.  

З метою забезпечення структурно-системного забезпечення функцій та 

завдань, покладених на Головний сервісний центр та територіальні сервісні 

центри, напевно, мала б бути чіткість у визначенні і повноважень, і їх 

розподіл між Головним сервісним центром МВС та територіальними 

сервісними центрами МВС, чіткість у визначеності підпорядкування, 

підзвітності та підконтрольності у вертикальній ієрархії субординаційних чи 

координаційних зв’язків ГСЦ та ТСЦ МВС.  

Наразі існуюча структура виглядає фрагментарною та непослідовною. 

Перед Міністром внутрішніх справ відповідальним за забезпечення 

виконання публічно-сервісних функцій, які здійснюються територіальними 

сервісними центрами МВС є начальник Головного сервісного центру, 

притому, що це в той час, як а ні сам територіальний сервісний центр, а ні 

його начальник не є підзвітними та підконтрольними а ні Головному 

сервісному центру, а ні його начальнику. 

Формально, згідно положень Положення про Головний сервісний центр 

МВС слідує наявність субординаційних зв’язків між Міністром внутрішніх 
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справ та начальником Головного сервісного центру МВС та між Головним 

сервісним центром МВС та керівництвом регіональних сервісних центрів. 

Водночас, аналіз положень щодо завдання Головного сервісного 

центру МВС з організації діяльності РСЦ, здійснення контролю за їх 

діяльністю, надання їм організаційно-методичної і практичної допомоги та 

здійснення їх інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення дає підстави для висновку, що вони мають, 

здебільшого, координаційний та забезпечувальний характер, аніж владно-

розпорядчий. Вбачаємо, що подібна ситуація і з територіальними сервісними 

центрами. 

З метою усунення недоліків та протиріч правового регулювання в 

організації та здійсненні повноважень Головного сервісного центру МВС та 

територіальних сервісних центрів МВС, визначеності їх місця в системі 

суб’єктів адміністративного права, чіткості визначеності компетенції та 

повноважень у сфері публічно-сервісної діяльності, визначеності характеру 

владних зв’язків між ними (координації, субординації), вважаємо за 

необхідне запропонувати внести зміни та доповнення до законодавства в цій 

сфері, зокрема, п. 5 Розділу І Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 [306] викласти в наступному формулюванні: «5. ГСЦ 

МВС організовує діяльність ТСЦ МВС, здійснює контроль за ними, надає їм 

організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює їх інформаційно-

аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення». 

Вбачаємо прогалину, яка визначає проблему у визначенні структурного 

зв’язку між Головним сервісним центром МВС та територіальними 

сервісними центрами МВС.  

Логіка структурно-системного правового зв’язку потребує чіткості 

визначення: якщо Головний сервісний центр МВС утворений як юридична 

особа публічного права та визначений Положенням про Головний сервісний 

центр МВС як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних 
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послуг Міністерства внутрішніх справ, то напевно, він би і мав визнаватися 

суб’єктом надання відповідних адміністративних послуг, а його 

представництво, а, відповідно і виконання функціональних обов’язків на 

місцях мають здійснювати його представництва – територіальні сервісні 

центри МВС. Наразі ж система побудована таким чином, ніби територіальні 

сервісні центри самі по собі, а Головний сервісний центр МВС – сам по собі, 

і на кожного з них покладено виконання своїх, властивих лише їм 

функціональних завдань. Відповідно, на Головний сервісний центр МВС 

України покладено лише організація та координація надання сервісних 

адміністративних послуг в означеній сфері публічного адміністрування – 

сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного 

транспорту та надання адміністративних послуг без конкретизації їх 

характеру та видів. Але ж, знову, таки, виходимо з принципів, закладених в 

Засадах державної політики України в галузі прав людини, закріплених в 

Постанові Верховної Ради України від 17.06.1999 р. [295], відповідно до яких 

було визнано обмеженість свободи держави, її органів і посадових осіб 

відповідно до принципу, згідно з яким «дозволено лише те, що прямо 

передбачається законом». Тож зміст абстрактних «адміністративних послуг» 

визначає загальну правосуб’єктність, спеціальна ж правосуб’єктність 

Головного сервісного центру у відносинах з суб’єктами звернення (особами 

приватного права) залишається невизначеною. 

Вважаємо, що за такого підходу, за аналогією, департамент 

Національної поліції мав би координаційні та моніторингові повноваження, 

матеріально технічне забезпечення, робота з населенням та діяльність у сфері 

визначення євроінтеграційної політики і т.п., а управління та відділи 

національної поліції визначалися б як суб’єкти, на які покладалось би 

виконання правоохоронних завдань. Але це не так. Існує єдина структура 

Національної поліції України, функції якої на місцях реалізовуються її 

структурними підрозділами. Останні не можуть мати повноважень відмінних 

від функцій центрального органу виконавчої влади, на який покладено, 
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відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» завдань 

поліції: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; 

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги. 

Відтак, організація державної політики у сфері надання 

адміністративних та інших послуг, пов’язаних з забезпеченням безпеки 

дорожнього руху та перевезення небезпечних вантажів, безпеки експлуатації 

автомобільного транспорту, та виконання реєстраційно-дозвільних функцій, 

зокрема: забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних 

засобів, видачі (обміну) посвідчень водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку 

водіїв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень 

небезпечних вантажів, свідоцтв про допуск транспортних засобів до 

перевезення небезпечних вантажів та накопичення інформації з цих питань у 

Єдиному державному реєстрі МВС та Єдиному державному реєстрі 

транспортних засобів має бути визначена як окрема сфера, відповідальним за 

яку має бути визначений Головний сервісний центр МВС (за напрямком 

державної політики).  

Знову ж, таки, за аналогією з Національною поліцією України, яка 

визначена ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» як центральний 

орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку, який є координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ України, а загальну систему поліції складають: 1) 

центральний орган управління поліцією; 2) територіальні органи поліції (ст. 

13 Закону України «Про Національну поліцію» [336], правосуб’єктність 

Головного сервісного центру МВС мала б визначатися подібно. За такого 

підходу система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

мала б складатися з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС  
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чи Головної сервісної служби МВС (а таким, відповідно, має визнаватися 

Головний сервісний центр МВС); 2) територіальних органів надання 

сервісних послуг МВС (такими мають визнаватися територіальні сервісні 

центри МВС). 

На підставі цих аргументів пропонуємо п. 1 Розділу І Положення про 

Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р.№ 1393 [306] викласти в 

наступному формулюванні: «Головний сервісний центр МВС є структурним 

підрозділом МВС України з надання сервісних (адміністративних) послуг.  

Система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

складається з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС 

(виконання повноважень покладається на Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальних органів надання сервісних послуг МВС (виконання завдань 

покладається на територіальні сервісні центри МВС). 

Головний сервісний центр МВС та регіональні сервісні центри МВС 

створюються як юридичні особи публічного права. Територіальні сервісні 

центри діють як філії Головного сервісного центру МВС. 

Діяльність Головного сервісного центру та територіальних сервісних 

центрів спрямовується та координується згідно із законом».  

Видається, що виконання завдань органом державної виконавчої влади 

є метою його діяльності. Закономірно, що орієнтуючи державу та діяльність 

її органів на визнання та забезпечення прав людини, служіння їм, має 

визначати і мету діяльності органів державної виконавчої влади, і постановку 

завдань та функцій, та, відповідно, визначення особливостей 

адміністративно-правового статусу. Саме з цих підстав вважаємо, що позиція 

окремих науковців щодо визначення «власних» інтересів органу державної 

влади викликає заперечення. Вони мають власну компетенцію та власні 

повноваження, покладені на них для виконання завдань, але і ці завдання є 

детерміновані функціями держави (України) в окремих сферах регулювання 

суспільних відносин. Саме тому тезу І. Литвин сприймаємо критично, в якій 
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він стверджує, що «суб’єкти адміністративних правовідносин завжди 

вступають у правові відносини заради задоволення своїх інтересів і потреб. 

Для досягнення цієї мети вони здійснюють певні дії, спрямовані на 

досягнення корисного для них результату» [192, с. 64]. 

По-перше, не можна поширювати цю тезу абсолютно на всіх суб’єктів, 

адже до них відносяться і органи державної влади, і особи приватного права; 

по-друге, органи публічної влади (державної виконавчої влади) є 

провідниками публічного інтересу з одного боку і суб’єктами його 

задоволення та правової охорони, - з іншого; по-третє, органи державної 

виконавчої влади вступають у відносини не для якихось «власних» інтересів, 

а на виконання покладених на них обов’язків у зв’язку необхідністю 

задоволення такого публічного інтересу, інтересу більшості населення, 

суспільства вцілому; по-п’яте, органи державної виконавчої влади не мають 

«власних потреб», оскільки «потреба», - це усвідомлене «потребування чого-

небудь», що властиве людині; по-шосте, досягнення корисного для такого 

суб’єкта результату не може бути властивим для органів державної 

виконавчої влади та їх структурних підрозділів через оновлену концепцію 

«служіння» органів державної виконавчої влади суспільству та людині, Тому 

і результати такої діяльності повинні мати корисний ефект для тих, в 

інтересах кого такі органи функціонують (здійснюють свою діяльність).  

Науковцями, зокрема, Т.О. Мацеликом, була висловлена точка зору 

щодо необхідності виокремлення в окрему групу індивідуальних суб’єктів із 

спеціальним статусом посадових та службових осіб. Такий підхід ними 

обґрунтовувався через призму низки теорій. Так, свого часу було 

запропоновано кілька теорій юридичної особи. Ми звернулися до них на тій 

підставі, що такі органи державної виконавчої влади (в досліджуваній нами 

темі – Головний сервісний центр МВС) є юридичними особами публічного 

права. Щонайменше, двома теоріями пояснюється зв'язок юридичної особи 

та посадової особи, її керівника, які її представляють у відносинах з іншими 

особами. Р.Б. Шишка серед них визначив «теорію адміністрації», яка була 
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свого часу обгрунтовано в європейській доктрині Германом та Гельдером та 

підтримана Н.Г. Олександровичем та С.Ф. Кечек’яном. Змістом цієї теорії є 

розуміння, що правами юридичної особи наділена її адміністрація, яка й 

здійснює управління відповідно до волі держави. Більше того, С.Ф. Кечек’ян 

навіть обґрунтовував позицію, що державна юридична особа є організованою 

сукупністю посадових осіб як частина державного механізму. Відповідно до 

теорії «директора» (була запропонована Ю.К. Толстим) головною метою 

виділення юридичної особи як самостійного суб’єкта права полягає в 

можливості забезпечення участі в цивільному обігу, а від імені організації дії 

саме директор, який і представляє її в цивільному обігу та діє від її імені. З 

цього робився висновок, що носієм «особистості» юридичної особи є саме 

директор [277, с. 228].  

В доктрині цивільного права більшість науковців тримаються теорії 

організації (О.А. Пушкін), тим більше що вона наразі отримала нормативне 

закріплення в ст. 81 ЦК України. Теорія організації визнає організаційну 

єдність необхідною умовою існування організацій, а відповідно, і юридичних 

осіб [277, с. 229]. 

Звичайно, ми визнаємо та не применшуємо адміністративно-правового 

статусу посадової особи органу державної влади. Така особа дійсно наділена 

повноваженнями, що і визначає її особливий статус, і, в першу чергу, 

управлінський. Але у різнорівневих відносинах (як вертикальних 

субординації, так і горизонтальних, які можуть мати елементи субординації) 

він є, в першу чергу, представником того органу державної влади, який він 

очолює. 

Оскільки на керівника органу чи його структурного підрозділу 

покладаються певні завдання та функції та надаються певні повноваження, 

закономірно, то існує потреба у визначенні його адміністративно-правового 

статусу. 

Серед наукових досліджень, присвячених дослідженню 

адміністративно-правового статусу різних суб’єктів адміністративно-
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правових відносин варто визначити дисертаційне дослідження О.М. Мельник 

«Адміністративно-правовий статус працівника митної служби» (2011) [220]. 

Не конкретизуючи особливостей адміністративно-правового статусу 

працівника митної служби, нею, тим не менше, визначено поняття такого 

статусу як системи закріплених у нормативно-правових актах ознак, які 

визначають його роль, місце та призначення у системі правовідносин, 

характеризують його відмінність від інших суб’єктів та порядок 

взаємовідносин між ними [220, с. 8].  

Визначаємо, що такими є завдання (сфера суспільних відносин, 

регулюванню яких відведена компетенція певного державного органу), 

функції, виконання яких покладено на такий орган, права та обов’язки, які 

визначають змістовну участь такого суб’єкта в управлінських 

правовідносинах, місце в системі інших суб’єктів адміністративного права та 

адміністративних правовідносин.  

Визначаючи адміністративно-правовий статус певного суб’єкта 

науковці, як правило, звертаються до визначення його структури, характеру 

зв’язків та правового статусу суб’єктів такої структури. Визначаючи систему 

(структуру) органів, на які покладено надання сервісних послуг у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного 

транспорту, було визначено «зовнішню» структуру: Головний сервісний 

центр МВС (центральний орган виконавчої влади у сфері надання сервісних 

послуг в означеній вище сфері суспільних відносин, та публічного 

управління, зокрема) та його територіальні органи (територіальні сервісні 

центри МВС). 

Втім, не варто недооцінювати «внутрішню» структуру чи систему 

Головного сервісного центру МВС. Такими визначаємо: Начальника 

головного сервісного центру МВС; заступників начальника Головного 

сервісного центру МВС, начальники управлінь та співробітників. 

Офіційний сайт Головного сервісного центру МВС України надає 

інформацію про наступну його структуру: керівництво, Управління 
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фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Управління персоналу, 

Управління юридичного забезпечення, Управління організації діяльності та 

стратегічного планування, Управління інформатизації, Управління 

стандартизації, Управління комунікації, Управління організації реєстраційної 

діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами, 

Управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю, 

Управління довідкового забезпечення, Управління логістики, відділ 

документального забезпечення, відділ організації допущення транспортних 

засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації 

водіїв, відділ євроінтеграції та класифікації транспортних засобів, відділ з 

питань запобігання корупції, сектор режимно – секретної роботи, сектор з 

питань охорони праці, окремі посади державних службовців та працівників, 

які виконують функції з обслуговування, відокремлені структурні підрозділи, 

якими визначено Регіональні сервісні центри [282]. 

Згідно Розділу V Положення про Головний сервісний центр МВС, 

затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р.№ 1393 [306] Головний сервісний центр МВС очолює 

начальник, який підпорядковується Міністру внутрішніх справ України, 

призначається на посаду і звільняється з посади державним секретарем МВС 

у встановленому порядку. Положенням також визначено внутрішню 

структуру Головного сервісного центру та порядок прийняття та звільнення 

його керівного складу. Положенням закріплено, що координацію та контроль 

діяльності ГСЦ МВС здійснює заступник Міністра внутрішніх справ України 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Щодо апарату 

внутрішньої структури, Положенням визначено, що начальник Головного 

сервісного центру МВС має першого заступника та заступників, які 

здійснюють керівництво підрозділами ГСЦ МВС і системою сервісних 

центрів МВС відповідно до розподілу функціональних обов’язків, і які 

призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем 

МВС у встановленому порядку. Інші кандидатури, зокрема, керівника 
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бухгалтерської служби Головного сервісного центру МВС погоджується 

керівником Департаменту фінансово-облікової політики МВС; керівника 

юридичної служби Головного сервісного центру МВС, - керівником 

Департаменту юридичного забезпечення МВС; керівника підрозділу з питань 

запобігання корупції, - керівником Управління запобігання корупції МВС; 

керівника підрозділу режимно-секретної роботи, - керівником Департаменту 

з питань режиму та службової діяльності МВС [306]. 

Визначаємо, що Положення про Головний сервісний центр МВС серед 

прогалин має відсутність визначення нормативних вимог до кандидатури 

Начальника Головного сервісного центру МВС, його заступників, 

начальників управлінь, відділів, секторів та їх співробітників та порядку їх 

відбору на державну службу.  

Закон України «Про державну службу» згадується лише один раз в 

переліку повноважень Начальника Головного сервісного центру, де пп. 14 п. 

12 Розділу V Положення визначено, що він організовує планування роботи з 

персоналом ГСЦ МВС, у тому числі проведення конкурсів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує 

прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону 

України «Про державну службу» [306]. 

Натомість, в Законі України «Про Національну поліцію», яка також є 

структурною одиницею МВС України питанням добору поліцейського 

присвячено розділ VI (статті 47-58 Закону), а питанням проходження служби 

- розділ VIІ. 

Вбачаємо, що у повноваженнях Начальника Головного сервісного 

центру МВС передбачено забезпечення прозорості і об’єктивності 

проведення конкурсів на заміщення посад. Але ні вимоги до претендентів-

конкурсантів, а ні проходження ними служби в структурі Головного 

сервісного центру не йдеться. Єдиним виключенням, знову ж таки, є 

повноваження Начальника Головного сервісного центру МВС, закріплені в 

пп. 24, 26 п. 12 Розділу V Положення про Головний сервісний центр МВС, 
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затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1393: прийняття рішення про заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» і «В», та інших працівників; присвоєння 

рангів державним службовцям Головного сервісного центру МВС відповідно 

до законодавства про державну службу [306]. 

Вважаємо, що це питання потребує нормативної регламентації питань 

щодо добору кадрів, вимог до них та особливостей проходження саме 

державної служби на підставі Закону України «Про державну службу» [286] 

в діяльності Головного сервісного центру МВС. Інакше може скластися 

враження щодо відсутності вимог до професійних, ділових якостей, 

доброчесності, досвіду в галузі і т.п. То чи може бути призначений на посаду 

начальника Головного сервісного центру МВС, приміром, особа без освіти, 

кваліфікації та спеціальної підготовки? Формально виявляється що так, якщо 

ці питання не будуть окремо вирішені (врегульовані) на рівні МВС України. 

Але логічно та закономірно ці питання регламентувати в одному 

нормативному акті, в якому вирішувалися всі чи більшість питань організації 

та функціонування Головного сервісного центру МВС України.  

Оскільки йдеться про права людини у взаємодії з державою та її 

органами чи структурними підрозділами таких органів не є таким, що слугує 

забезпеченню прав людини підхід, за якого питання не лише реєстраційного, 

але, особливо дозвільного характеру, можуть вирішуватися виключно на 

рівні підзаконних нормативно-правових актів, а конкретно – начальника 

Головного сервісного центру МВС чи Міністра внутрішніх справ.  

Права людини можуть піддаватися безпідставним обмеженням. 

Пунктом 4 Розділу V закріплено, що Головний сервісний центр МВС у межах 

повноважень, на основі й на виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-

розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і 

контролює їх виконання [306]. Звичайно, такі накази та рішення не повинні 
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порушувати законодавство України, до того ж, Конституцією України 

допускається обмеження окремих прав людини з підстав і в межах, 

визначених законом. Саме законом, який як акт законодавчої, а не виконавчої 

влади є однією з гарантій прав людини. Саме цим, а також необхідністю 

належного вирішення питань, які пов’язані з наданням сервісних послуг 

МВС, в т.ч. кадрових питань, питань організації і здійснення діяльності у 

сфері надання сервісних послуг МВС, які б надавалися на принципах 

законності, верховенства права, пріоритетності прав людини, служіння 

публічним інтересам та слугуванні людині у забезпеченні її прав, прозорості, 

доступності, ефективності та ін. обґрунтовуємо назрілу необхідність 

розробки та прийняття комплексного нормативно-правового акту, - Закону 

України «Про сервісну службу МВС та надання сервісних послуг». 

Та ж сама проблема наразі і в Державній митній службі, у зв’язку з чим 

О.М. Мельник визначила, що права і обов’язки працівників митної служби не 

визначені та не систематизовані в Митному кодексі України. На цій підставі 

вона обґрунтовувала необхідність доповнення Митного кодексу України 

положеннями щодо основних прав та обов’язків працівників митних органів 

[220, с. 15]. 

Визначаємо, що наразі слугувати взірцем для визначення структури 

проекту Закону України «Про сервісну службу МВС та надання сервісних 

послуг», закріплення в ньому, окрім питань надання сервісних послуг 

сервісною службою МВС також питання добору кадрів та проходження ними 

служби в такому органі, їх права та обов’язки, відповідальність та гарантії 

прав, система служби та її структурних підрозділів, їх взаємодія, компетенція 

та повноваження як самого органу, так і його посадових осіб. 

Наразі Положенням про Головний сервісний центр МВС визначено, що 

його очолює начальник, який підпорядковується Міністру внутрішніх справ 

України, призначається на посаду і звільняється з посади державним 

секретарем МВС у встановленому порядку [306]. Його адміністративно-

правовий статус також потребує визначення, адже саме він: скоординовує 
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роботу Головного сервісного центру, забезпечує його функціонування та 

представництво у відносинах з іншими суб’єктами адміністративних 

відносин. 

Сучасна правова енциклопедія визначає «посадову особу» як 

керівника, заступника керівника державного органу та його апарату, інших 

державних службовців, на яких законами або іншими нормативними актами 

покладено виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій. Поняття «посада» визначено як первинна структурна 

одиниця державного органу та його апарату, підприємства, установи чи 

організації з відповідними службовими повноваженнями та обов'язками 

[283]. 

Пункт 4 ст. 2 Закону України «Про державну службу» визначає 

«посаду державної служби» як визначену структурою і штатним розписом 

первинну структурну одиницю державного органу з установленими 

відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, 

визначених ч.1 ст. 1 цього Закону [286].  

Щодо співвідношення категорій «посадова особа» та «службова особа» 

Н. Ярмиш було зроблено висновок, що оскільки виконання організаційно-

розпорядчих функцій характеризує особу як службову, то є всі підстави 

посадовою особою особу, яка перебуває на державній службі і виконує 

організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції [408]. 

Такий підхід було уточнено О.Ю. Пустовіт, який їх не протиставляв і 

не ототожнював, а визначав, що вони перебувають у взаємозв’язку, водночас, 

звертає увагу, що ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну службу» [286] 

визначено категорії осіб, на які не поширюється дія цього закону, зокрема, 

пп. 14 ч. 3 ст. 3 Закону до таких віднесено працівників державних органів, які 

виконують функції з обслуговування [362, с. 106]. 

Саме тут і виникає найскладніше питання, - чи є такими, що 

перебувають на державній службі: начальник, заступники начальника, 

начальники управлінь, відділів та секторів та їх працівники державними 
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службовцями? Варіанти відповіді: 1) всі є державними службовцями, 

оскільки кілька разів в Положенні про Головний сервісний центр МВС 

«державна служба» згадується в контексті організації конкурсів, 

застосування заохочень та стягнень та присвоєння рангів начальником 

Головного сервісного центру МВС; 2) лише начальник та його заступники; 3) 

всі з названих, окрім тих, хто не є державним службовцем і виконує функції з 

обслуговування.  

Це питання має бути чітко вирішене в Законі України «Про сервісну 

службу МВС та надання сервісних послуг». Адже йдеться про 

адміністративно-правовий статус суб’єкта, а відтак, і характер його 

субординаційних чи координаційних зв’язків з керівництвом та 

структурними підрозділами. Віднесення тих чи інших осіб до числа 

службових шляхом тлумачення змісту норм не сприяє забезпеченню а ні прав 

цих осіб, а ні слугує ефективності функціонування системи управління. 

Визнання особи особою, що підпадає під дію Закону України «Про 

державну службу» як державного службовця тягне для цієї особи і для 

структурного зв’язку між цією особою, керівником та відповідним органом 

відповідні праві наслідки, зокрема, обов’язок державним службовцем 

дотримуватися «службової дисципліни» як неухильного додержання Присяги 

державного службовця, сумлінного виконання службових обов’язків та 

правил внутрішнього службового розпорядку [286]. 

Визначаючи начальника Головного сервісного центру як посадову 

особу державного органу структури МВС відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про державну службу», якою визначено, що керівником 

державної служби в державному органі (керівником державної служби) є 

посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному 

органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з 

питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому 

органі [286] як керівника цього органу, як службову особу і як посадову 

особу цього органу, визначаємо виконання ним покладених на нього у 
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зв’язку з цим повноважень та особливість адміністративно-правового статусу 

як суб’єкта адміністративних правовідносин. 

Звичайно, адміністративно-правовий статус суб’єкта не обмежується 

його повноваженнями, на чому ми приділяли увагу. Так, приміром, і 

Д.Н. Бахрах визначав такий статус з єднання трьох компонент: 1) цільового, -

визначаючого цілі, завдання, функції та принципи діяльності; 2) 

організаційно-структурного, - який регламентує порядок утворення, 

реорганізацію, ліквідацію органу; структурну та функціональну 

підпорядкованість; 3) компетентного, - сукупності владних повноважень і 

підвідомчості [37, с. 85]. Він також визначав представницьку компоненту 

правового статусу посадової особи органу чи його структурного підрозділу, 

вважаючи, що така особа, здійснюючи владні повноваження, діє виключно як 

уповноважений представник, а тому дії такої особи породжують правові 

наслідки для того органу, який представляє посадова особа у відносинах з 

третіми особами [35, c. 16]. 

Такого підходу тримався і С.М. Єгоров, на думку якого державні 

органи діють через людей, яких очолюють (керують якими) також люди, які 

впливають на інших людей та їх зовнішню свободу [286, c. 78]. Т.О. Мацелик 

визначав, що вони є носіями прав та обов’язків, які перебувають у 

взаємозв’язку. Обов’язки визначають питання, які повинні бути вирішені 

органом, а відтак, і його посадовою особою, а права надаються їм для 

виконання цих обов’язків [218, с. 146]. 

Погодимося в цьому сенсі з С.С. Алексєєвими, який вбачав «подвійну» 

природу правового статусу посадових осіб: як керівник очолюваного ним 

підрозділу чи органу і як підлеглий вищого органу, від якого він і отримав 

повноваження здійснення певних функцій та завдань. За невиконання 

останніх на нього можуть бути звернені стягнення, притому, що щодо своїх 

підлеглих така посадова особа може накладати подібні стягнення чи 

заохочення [287, c. 148]. 
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Нам імпонує підхід С.І. Архіпова, який висловив точку зору, що 

посадову особу не варто розглядати у якості самостійного суб’єкта права, 

адже він виконує службову роль. Він визначив таку посадову особу правовим 

трансформером, що забезпечує перехід правових якостей індивіда в правові 

якості юридичної особи. Водночас, саме посадова особа забезпечує 

реальність існування фікції, яка визнається юридичною особою, і забезпечує 

перетворення останнього в суб’єкта адміністративного права [288, c. 380].  

Х.В. Малиняк узагальнив, що адміністративно-правовий статус 

посадової особи органів внутрішніх справ характеризується сукупністю прав 

та обов’язків, які закріплені правовими нормами і які пов’язують виникнення 

таких прав і обов’язків моментом вступу такої на державну службу та 

заміщенням посади. Водночас, її повноваження відповідають діям, 

спрямованим на реалізацію завдань і функцій органів внутрішніх справ [30, с. 

7]. О.Ю. Пустовіт, посилаючись на положення Закону України «Про 

державну службу» [286] визначив, що державною службою є публічна, 

професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання 

завдань і функцій держави [362, с. 107]. З зазначених авторами аргументів 

робимо висновок, що адміністративно-правовий статус посадової особи 

органу державної виконавчої влади характеризується повноваженнями, які 

покладені на нього у зв’язку з виконанням завдань, покладених на 

відповідних орган з практичного виконання завдань і функцій держави в 

певній сфері. 

В.М. Манохін до статусу службовця включає: завдання за посадою, 

його основні функції, права й обов’язки, правові форми діяльності 

службовців, порядок взаємовідносин за посадою [209, с. 98]. А.М. Костюков 

до нього відносить: правосуб’єктність, завдання за посадою, основні функції, 

права та обов’язки, гарантії, правові форми діяльності, порядок 

взаємовідносин за посадою, відповідальність [167, с. 21]. 

Визначаючи адміністративно-правовий статус посадової особи, 

О.В. Запотоцька звернулася до загальних положень щодо розуміння такої 
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особи через призму загально наукових та спеціальних наукових підходів. 

Так, вона визначила що в різних інтерпретаціях йдеться про «керівництво», 

«керівника», «лідера», їх характеристику «лідерства» та діяльності 

«керівництва». На її думку така особа повинна володіти специфічними 

особистими якостями «лідера», які є необхідними для прийняття 

найважливіших рішень, організації колективу, забезпечення в їх діяльності 

необхідного результату їхньої роботи та ін. [127, с. 129]. Звернувшись до 

теорії менеджменту нею було зроблено висновок щодо двох складових 

керівництва: 1) здійснення діяльності з реалізації покладеної функції; 2) 

підконтрольність суб’єктів виконання. Погодимося також з її поглядом, що: 

1) на керівнику лежить обов’язок «організувати» та «управляти», що дає 

підстави для визначення його статусу як «організаційно-координаційного 

центру»; 2) ефективність виконання управлінських завдань залежить, 

щонайменше, від суб’єкта, який здійснює управління, якості його 

управлінських рішень та застосованих підходів, прийомів і методів 

управління, та, звичайно. Від вибору стратегічних напрямків у досягненні 

поставлених завдань перед ним та перед очолюваним ним органом чи його 

структурним підрозділом, а також від суб’єктів виконання управлінських 

рішень [127, с. 129]. 

В цьому контексті важко не погодитися з позицією О.В. Запотоцької, 

що керівник є людиною, яка не просто керує, а керує правильно [127, с. 130]. 

На сьогоднішній день питаннями «лідерства» переймаються наука 

менеджменту та психології. Теоретичні підходи, вироблені цими науками 

щодо особи керівника важко переоцінити. Звичайно, вони не визначають 

адміністративно-правовий статус такої особи (керівника, лідера), проте, 

визначають якими якостями така особа повинна володіти для ефективного 

управління. Право, яке надає форми змісту відносин, здатне ці ознаки 

визначити у якості критеріїв обрання на посаду особи з такими 

«лідерськими» ознаками.  



251 

Такі ознаки особи лідера, яким має бути посадова особа, було 

визначено В.П. Пугачовим: 1) домінантність, - прагнення домінувати, 

впливати на інших людей, керувати ними та бути їх лідером (альфа); 2) 

впевненість у власних силах та прийнятих рішеннях; 3) самовладання; 4) 

емоційна стриманість; 5) стресовитривалість; 6) креативність; 7) здатність до 

самостійного мислення та пропагування ідей; 8) готовність до 

обґрунтованого та виправданого ризику; 9) надійність та передбачуваність; 

10) комунікативність; 11) здатність до максимального використання 

співпраці; 12) обізнаність можливостями своїх працівників та підлеглих [361, 

с. 162]. 

О.В. Запотоцька, досліджуючи особливості адміністративно-правового 

статусу Національного Банку України, присвятила увагу також і 

адміністративно-правовому статусу Голови НБУ. Було визначено якості, 

яким має відповідати така посадова особа. Вважаємо, що, загалом, вони 

можуть бути класифіковані як ділові та професійні якості особи та 

стосуватися будь-якого лідера, яким має бути посадова особа державного 

органу. Серед них: 1) наявність делегованих повноважень, конкретизованих в 

правах та обов’язках; 2) націленість санкціями, які можна використовувати 

по відношенню до підлеглих; 3) представництво колективу та підлеглих у 

зовнішніх відносинах; 4) несення юридичної відповідальності як за свої дії, 

так і за дії своїх підлеглих; 5) пов’язаність з усією системою суспільних 

відносин; 6) складність процесу прийняття рішення; 7) врахування великої 

кількості критеріїв на основі професійного та життєвого досвіду; 8) 

категоричність щодо помилок; 9) прагнення створити гарний імідж у 

стосунках з підлеглими [127, с. 135].  

Водночас, визнаємо і те, що більшість з цих ознак є суто 

психологічними ознаками, які можна звести до професіоналізму у сфері 

управлінської діяльності, який включає кілька складових: 1) організаційну; 2) 

стратегічну; 3) кадрову. 
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Науковцями наводяться і інші характеристики та ознаки «лідерства», 

але, на наше переконання, названі найповнішою мірою їх визначають, що 

усуває потребу у наведенні інтерпретацій того ж змісту у висловлюваннях 

інших авторів.  

Ми звернули увагу на аналіз О.В. Запотоцькою обґрунтування В.П. 

Пугачовим категорії «влада», яку він визначив конструктивним елементом 

керівництва, а, отже, управління [127, с. 136]. Але якщо з частиною 

наведених В.П. Пугачовим доводів, аргументів та висновків можна і потрібно 

погодитися, то з іншою, - ні. Так, він визначає, що влада як відношення між 

людьми має певну структуру: суб’єкт, об’єкт, засоби (ресурси), підстави та 

механізм та характеристики: сферу дії, її силу, обсяг (об’єм повноважень), 

тривалість, витратність, техніка, способи та процедури реалізації влади, 

система засобів протидії впливу, поведінкові альтернативи [361, с. 127; 127, 

с. 136]. Та й тут є неточності: відносини можуть виникати між особами, тому 

елементами «владного» правовідношення мають визнаватися: суб’єкти, а не 

суб’єкт; об’єкти, а не об’єкт, оскільки відносини можуть виникати з різних 

підстав і стосовно різних благ; зміст (права та обов’язки учасників), - 

упущені автором.  

А от з іншим твердженням автора не можемо погодитися: щодо 

визнання об’єктом влади виконавця керівних вказівок та розпоряджень. З 

цього автором навіть зроблено висновок, що влада як правовідношення є 

завжди двосторонньою взаємодією її суб’єкта та об’єкта з домінуванням волі 

керівника. Притому, авто визначає, що влада неможлива без підпорядкування 

об’єкта. Далі – більше: «Стосунки об’єкта й суб’єкта господарювання можуть 

бути різними – від запеклого опору (у цьому випадку влада зникає) і 

добровільного, що сприймається з радістю покори» [361, с. 127; 127, с. 136]. 

Такий підхід протирічить законам формальної логіки та усталеним в 

теорії права підходам. Відносини можуть виникати виключно між суб’єктами 

з приводу об’єктів (благ, результату управлінської діяльності, досягнення 
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соціального, економічного ефекту та ін, що в кінечному рахунку може бути 

визначене категорією «благо»).  

Ознаками, які однозначно характеризують посадову особу, в т.ч. 

посадову особу (начальника) Головного сервісного центру МВС як суб’єкта 

адміністративних правовідносин є наявність у неї (нього) владних 

повноважень. Вони є складовими адміністративно-правового статусу такої 

особи.  

В теорії права існують різні, але близькі за змістом підходи до 

визначення поняття та ознак «владних повноважень». Здебільшого, ця 

категорія використовується у контексті «суб’єкта владних повноважень». 

Ю.М. Ільницька визначила, що такою особою є: 1) учасник адміністративних 

(управлінських публічних) правовідносин; 2) носій прав та обов’язків, які 

визначають зміст повноважень такої особи [291, с. 327-328]. Рунтуючись на 

цьому підході та визначенні О.М. Бандурки, що влада є засобом організації 

відносин між соціальними групами та знаряддям і способом управління 

реальністю інших людей [294, с.5], доходимо висновку, що суб’єктом 

владних повноважень є суб’єкт, наділений повноваженням управляти 

людьми та процесами у сфері публічного адміністрування.  

Чи наділений орган Головний сервісний центр МВС та його начальник 

владними повноваженнями? Звісно, що так. За визначенням Б.М. Лазарєва 

такими повноваженнями є комплекс конкретних прав і обов’язків, які 

надаються для реалізації покладених на орган функцій [292, с.102]. В.Б. 

Авер’янов визначає державно-владні повноваження суб’єкта 

адміністративних правовідносин через призму їхніх прав та обов’язків [293, 

с.265]. Така позиція підтримана Є. Кулаковою, яка визначила, що владні 

повноваження державного органу складаються з юридичних прав, які 

необхідні для здійснення державних функцій та юридичних обов’язків, які 

покладаються на цей орган державою, які забезпечують виконання таких 

функцій [295, с. 12]. 
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Ю.М. Ільницька зробила висновок, що «суб’єктом владних 

повноважень» можна визначити орган державної влади, який наділений 

владними повноваженнями та здійснює владні, управлінські функції на 

основі чинного законодавства, в рамках наданих їм повноважень для 

забезпечення реалізації політики держави та захисту прав і інтересів людини 

і громадянина [139, с. 329-330]. Притому, «повноваження» такого суб’єкта 

(орган державної влади чи його посадову особу) вона розглядає через призму 

прав та обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, державними 

органами і органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

іншими суб’єктами правовідносин з метою забезпечення можливостей, 

потреб та інтересів людини і громадянина, окремих соціальних груп та 

суспільства в цілому. 

О.Ф. Скакун визначили складові «повноважень»: а) юридичні права для 

здійснення державних функцій; б) юридичні обов’язки. Вона також 

обґрунтувала, що права, які полягають в наданих можливостях, необхідних 

для виконання управлінських функцій, збігаються з покладеними 

обов’язками, виконання яких забезпечує досягнення покладених на орган чи 

посадову особу завдань, а тому права і обов’язки зливаються в єдину правову 

категорію повноважень [298, c. 363]. 

О.В. Петришин узагальнив наукові підходи щодо праворозуміння 

категорії «повноваження», визнавши їх видом та мірою службової поведінки 

посадової особи та елементом її компетенції. В контексті сучасних підходів 

реформування державного управління, формування нової виконавчої влади 

на концепті «розумного управління» він зробив цілком закономірний 

висновок, що «владні повноваження» не варто розуміти лише як здійснення 

наданих прав та виконання покладених обов’язків на відповідних орган чи 

посадову особу. Їх розуміння має ґрунтуватися на ідеї служіння державі та 

суспільству. Водночас, він розмежував «права та обов’язки» та 

«повноваження», визначивши, що повноваження в конкретному 

правовідношенні здатні до розгортання правом або обов’язком. З цього він 
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зробив висновок, що суб’єктивні права і юридичні обов’язки можуть бути 

самостійними елементами правового статусу державного службовця поряд із 

юридично владними повноваженнями, коли йдеться про здійснення 

державної функції [297, c. 303–305]. 

В дослідженні ми звернули увагу на позицію О.М. Мельник, яка 

досліджувала особливості адміністративно-правового статусу працівника 

митної служби щодо визначення основних обов’язків та прав працівника 

митної служби. Вона зазначила, що характерною ознакою правового статусу 

є первинність службових обов’язків, які обумовлюють визначення та 

закріплення відповідних службових прав працівників митної служби [220, с. 

10]. Дійсно, як не дивно, але в управлінській сфері, сфері покладання і 

виконання повноважень, суб’єкт надання адміністративної послуги є 

зобов’язаною особою по відношенню до суб’єкта звернення, який реалізовує 

свої правомочності в частині права вимоги. Саме тому дійсно, обов’язки 

суб’єкта владних повноважень, в даному випадку Головного сервісного 

центру МВС та його посадових осіб є визначальним в конструкції 

адміністративно-правового статусу. «Права», якими наділено Головний 

сервісний центр МВС є не стільки його правомочністю, скільки засобом 

виконання покладених на нього обов’язків – завдань ГСЦ МВС України. 

Проаналізувавши запропонований О.М. Мельник поділ повноважень 

працівників митної служби на дві групи: а) повноваження митних органів у 

сфері економіки, що включають митно-тарифне регулювання, фіскальні 

функції (стягнення митних платежів), а також контрольні повноваження 

(валютний і митний контроль); б) повноваження митних органів із 

забезпечення законності, правопорядку й економічної безпеки в України 

(захисні повноваження) [220, с. 10], ми дійшли висновку, що такий критерій 

може бути застосований і щодо працівників Головного сервісного центру 

МВС та його структурних підрозділів, але удосконалимо його завданнями, 

які ставляться законом до цього органу державної виконавчої влади: а) 

повноваження у сфері надання сервісних послуг; б) повноваження у сфері 
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забезпечення законності та правопорядку (правоохоронна функція); в) 

повноваження щодо організації, забезпечення та контролю зазначених 

функцій в діяльності структурних підрозділів (наразі Регіональних сервісних 

центрів та територіальних сервісних центрів). 

Щодо інших критеріїв класифікації прав та обов’язків, зокрема, на 

загальні та спеціальні та матеріальні та процесуальні визнаємо їх загальну 

прийнятність і стосовно прав та обов’язків і самого Головного сервісного 

центру МВС, і його працівників [220, с. 10].  

Якщо більшість науковців свою увагу присвятили визначенню поняття 

«повноважень» та їх елементам, то Ц.О. Ямпольська їх ознакам. До таких 

вона віднесла: можливість видання обов’язкових для всіх громадян та 

посадових осіб правових актів; можливість за допомогою примусової сили 

держави забезпечувати реалізацію повноважень; забезпечення актів 

правореалізації [296, c. 17–18]. 

Пунктом 12 Розділу V Положення про Головний сервісний центр МВС, 

затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1393 [306] закріплено повноваження начальника Головного 

сервісного центру МВС. Класифікуємо їх за функціональним критерієм:  

1) організаційні: 

організація та забезпечення в межах компетенції, виконання ГСЦ МВС 

Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-

міністра України, наказів і доручень МВС та інших нормативно-правових 

актів; 

подання пропозиції до МВС щодо штатного розпису ГСЦ МВС у 

встановленому законодавством порядку; 

визначення завдань та функцій структурних підрозділів та 

відокремлених структурних підрозділів ГСЦ МВС; 

затвердження положення про структурні підрозділи ГСЦ МВС і 

посадових інструкцій працівників; 
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організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців та інших працівників ГСЦ МВС; 

2) управлінські:  

здійснення безпосереднього керівництва ГСЦ МВС; 

відповідальність за організацію та результати діяльності ГСЦ МВС;  

представництво ГСЦ МВС у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами; 

здійснення діяльності від імені ГСЦ МВС без довіреності в межах, 

установлених законодавством; 

розподіл обов’язків між першим заступником і заступниками 

начальника ГСЦ МВС; 

організація планування роботи з персоналом ГСЦ МВС, в тому числі 

проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби 

категорій «Б» і «В», забезпечення прозорості і об’єктивності таких конкурсів 

відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»; 

забезпечення планування службової кар’єри, планового заміщення 

посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до 

професійної компетентності та стимулює просування по службі; 

призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних 

підрозділів, інших державних службовців та працівників ГСЦ МВС (крім 

своїх заступників); 

забезпечення охорони праці, створення належних умов для роботи 

працівників ГСЦ МВС; 

контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у ГСЦ 

МВС; 

надання працівникам ГСЦ МВС відпусток відповідно до 

законодавства, матеріальної допомоги та інших грошових виплат, 

передбачених законодавством, в межах бюджетних асигнувань, 

затверджених кошторисом на відповідні цілі, та забезпечення вирішення 
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інших питань, пов’язаних із здійсненням трудової діяльності та соціальним 

захистом працівників ГСЦ МВС відповідно до законодавства; 

встановлення доплат, надбавок та премій державним службовцям та 

іншим працівникам ГСЦ МВС відповідно до законодавства та в межах 

асигнувань; 

присвоєння рангів державним службовцям ГСЦ МВС відповідно до 

законодавства про державну службу у межах повноважень; 

делегування повноваження начальникам РСЦ; 

визначення порядку роботи та проведення оперативних (службових) 

нарад, підписання документів; 

сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, 

спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у 

межах своїх повноважень; 

дотримання, у межах компетенції, принципу забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності; 

забезпечення, у межах компетенції, виконання нормативно-правових 

актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним 

домаганням; 

3) стратегічні: 

визначення основних напрямків діяльності ГСЦ МВС відповідно до 

його завдань і функцій, внесення Міністру внутрішніх справ України 

пропозицій щодо визначення пріоритетів роботи системи сервісних центрів 

МВС і шляхів виконання покладених на них завдань; 

затвердження планів роботи ГСЦ МВС; 

4) субординаційні: 

звіт перед Міністром внутрішніх справ України щодо виконання 

покладених на ГСЦ МВС завдань; 
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порушення перед державним секретарем МВС питання про присвоєння 

рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та 

притягнення їх до відповідальності; 

внесення Міністру внутрішніх справ України пропозиції щодо 

структури ГСЦ МВС; 

забезпечення дотримання встановленого порядку обміну інформацією 

між МВС і системою сервісних центрів МВС; 

здійснення заслуховування керівників відокремлених підрозділів ГСЦ 

МВС з питань їх діяльності та за службової необхідності - інших працівників 

системи сервісних центрів МВС; 

у межах компетенції, забезпечення взаємодії ГСЦ МВС та його 

структурних підрозділів у відносинах з іншими структурними підрозділами 

МВС та іншими органами державної влади, установами, підприємствами, 

організаціями, у тому числі громадськими, а також з органами іноземних 

держав і міжнародних організацій з питань, віднесених до компетенції ГСЦ 

МВС; 

5) владно-розпорядчі: 

видання в межах повноважень обов’язкових для виконання актів 

організаційно-розпорядчого характеру та забезпечення контролю за їх 

виконанням; 

6) представницькі: 

право підписання від імені ГСЦ МВС договорів, меморандумів та 

інших угод, у тому числі з використанням електронного підпису відповідно 

до вимог законодавства; 

здійснення повноважень керівника державної служби ГСЦ МВС; 

виконання функцій роботодавця стосовно працівників ГСЦ МВС, які 

не є державними службовцями; 

право делегувати повноваження начальникам РСЦ; 

право першого підпису платіжних, розрахункових, фінансових та 

господарських документів, звітності, кошторисів та змін до них; 
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здійснення інших повноважень відповідно до законодавства. 

7) інформаційно-комунікативні: 

забезпечення своєчасного оприлюднення та передачі центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади 

державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад 

державної служби ГСЦ МВС і його структурних підрозділів, який 

оприлюднюється; 

8) контрольно-наглядові: 

контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у ГСЦ 

МВС; 

здійснення контролю за плануванням навчання персоналу ГСЦ МВС з 

метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною 

мовою;  

організація розгляду скарг на дії або бездіяльність державних 

службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», 

інших працівників ГСЦ МВС; 

прийняття в межах наданих повноважень рішення про заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які 

займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та інших 

працівників; 

9) матеріально-технічного забезпечення роботи: 

організація створення належних умов для роботи структурних 

підрозділів ГСЦ МВС та їх матеріально-технічного забезпечення; 

організація бухгалтерського обліку та фіксації фактів всіх 

господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених 

документів, регістрів і ведення статистичної звітності протягом 

установленого строку, але не менше трьох років; 

забезпечення в межах повноважень, передбачених законодавством, 

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист 
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інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, 

контроль за її збереженням у ГСЦ МВС [306]. 

Класифікація означених повноважень посадової особи Головного 

сервісного центру МВС (начальника) дозволяє диференціювати та 

виокремити повноваження, які забезпечують «внутрішнє» функціонування 

структури у відповідності до покладених на неї завдань, так і зовнішню 

взаємодію в системі вертикальних відносин з керівництвом МВС України та 

горизонтальних – у відносинах з замовниками адміністративних послуг 

(суб’єкта надання адміністративних послуг із суб’єктом звернення), що 

свідчить про наявність у начальника ГСЦ МВС загального та спеціального 

адміністративно-правового статусу як суб’єкта адміністративних 

правовідносин. 

Критерій правового статусу на наявність у суб’єкта (головного 

сервісного центру МВС) владних повноважень визначено відповідно до 

положень розділів ІІІ, ІV Положення про Головний сервісний центр МВС, 

затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1393 [306] та п. 12 Розділу V, в якому конкретизовано 

дискреційні повноваження начальника Головного сервісного центру МВС, 

спрямовані, в першу чергу, на організацію, управління, контроль діяльності 

та представництво Головного сервісного центру у відносинах з центральними 

органами, іншими органами державної влади та суб’єктами звернення за 

адміністративними послугами. 

Особливості фінансування діяльності: відповідно до положень п. 16. 

Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 ГСЦ МВС 

фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, інших 

джерел, не заборонених законом. Положенням визначено, що доходи 

Головного сервісного центру МВС використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) за 
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напрямками діяльності, визначеними цим Положенням з урахуванням вимог 

бюджетного законодавства (п. 17 Положення) [306]. 

Оскільки за організаційно-правовою формою Головний сервісний 

центр МВС хоч і є юридичною особою публічного права, втім, він не є 

товариством, що не дозволяє застосувати до нього положення статті 85 ЦК 

України щодо непідприємницьких товариств. Проте, за критерієм відсутності 

мети отримання доходів, як визначального критерію підприємницької 

діяльності, відсутність в меті надання послуг Головним сервісним центром 

МВС та територіальними сервісними центрами МВС як його структурними 

підрозділами мети отримання прибутку, його організаційно-правова форма 

наближає його до статусу «непідприємницького товариства», хоча, дійсно, 

вони такими не є. 

Водночас, ст. 86 ЦК України регулює здійснення підприємницької 

діяльності непідприємницькими товариствами та установами. Стаття прямо 

закріплює, що непідприємницькі товариства (сільськогосподарські 

кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об’єднання, що діють без 

мети одержання прибутку, інші кооперативи, крім виробничих, об’єднання 

громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю 

здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і 

якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її 

досягненню [451]. 

І.В. Спасибо-Фатєєва визначила, що попри подібність між товариством 

і установою: створення засновниками, наявність виділеного майна, та ін., 

основною відмінністю мають інтереси. Товариство і його майно покликане 

використовуватися в інтересах учасників, в той час як установи – в інтересах 

інших осіб, які учасниками не є [148, с. 31]. Оскільки на юридичні особи 

публічного права покладено виконання державних завдань, які, в свою чергу 

мають забезпечувати задоволення публічних інтересів, то, відповідно, є 

достатні підстави визначати Головний сервісний центр МВС як юридичну 

особу публічного права, тим більше, що це прямо закріплено Положенням 
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про Головний сервісний центр МВС, та як установу, яка має на меті 

здійснення публічно корисної діяльності, - задоволення суб’єктів звернення 

сервісними послугами, перелік та порядок надання яких нормативно 

регламентовані актами адміністративного законодавства [306]. 

Ліквідація: відповідно до п. 19 Розділу V Положення про Головний 

сервісний центр МВС Головний сервісний центр МВС ліквідується, 

реорганізується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра 

внутрішніх справ України. У разі припинення Головного сервісного центру 

МВС (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) його активи передаються до іншої неприбуткової організації, 

визначеної в установленому порядку. 

Відповідальність: не визначена. 

Це є істотним недоліком, адже несення відповідальності, особливості 

притягнення суб’єкта адміністративного права до юридичної 

відповідальності є невід’ємним елементом структури його адміністративно-

правового статусу.  

Так, приміром, Законом України «Про Національну поліцію» 

врегульовано підстави та порядок, визначено види юридичної 

відповідальності поліцейських. Статтею 19 Закону України «Про 

Національну поліцію» закріплено, що у разі вчинення протиправних діянь 

поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, 

матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. 

Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної 

відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень 

визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України, що 

затверджується законом.  

Важливою гарантією прав осіб приватного права є положення, що 

держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або 

юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу 

поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень [336]. 
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Звичайно, відсутність подібних норм в Положенні про Головний 

сервісний центр МВС не означає відсутність підстав для притягнення 

Головного сервісного центру, його начальника та службовців та 

співробітників до різних видів юридичної відповідальності, адже ці питання 

врегульовано галузевим законодавством – кримінальним, адміністративним, 

цивільним, трудовим, яким визначено підстави та порядок притягнення до 

юридичної відповідальності: кримінальної, матеріальної, дисциплінарної та 

ін. Так, цивільне законодавство надає постраждалій особі від незаконних 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади право на захист та 

відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди. Так, ст. 1175 ЦК 

України прямо закріплює, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі в 

результаті прийняття органом державної влади, органом влади Автономної 

Республіки Крим або органом місцевого самоврядування нормативно-

правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується 

державою, АР Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від 

вини посадових і службових осіб цих органів [451]. 

Водночас, закріплення в акті, яким визначається адміністративно-

правовий статус Головного сервісного центру МВС положення, що держава 

відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній 

особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу сервісної 

служби МВС під час здійснення ними своїх повноважень усуває двозначні 

тлумачення норм цього положення та актів національного законодавства та 

слугує забезпеченню прав суб’єктів звернення за такою адміністративною 

(сервісною) послугою. 

Наразі Положенням про Головний сервісний центр МВС питання 

відповідальності лише фрагментарно регламентовані в частині повноважень 

начальника Головного сервісного центру МВС. Так, пп. 20 п. 12 Розділу V 

серед повноважень начальника ГСЦ МВС визначено: аналіз стану 

дотримання службової дисципліни та законності працівниками системи 

сервісних центрів МВС, забезпечення проведення профілактичних заходів 
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щодо запобігання вчинення ними дисциплінарних проступків, притягнення їх 

до дисциплінарної відповідальності. Нажаль, особливості притягнення 

працівників ГСЦ до дисциплінарної відповідальності не регламентовано (ні 

на основі актів трудового, ні адміністративного законодавства). На 

начальника ГСЦ МВС також покладено повноваження порушувати перед 

державним секретарем МВС питання про присвоєння рангів державних 

службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх 

до відповідальності (нажаль, знову така не конкретизована, але, враховуючи 

специфіку підпорядкування ГСЦ МВС України, йдеться саме про 

дисциплінарну відповідальність), а щодо інших працівників, - прийняття в 

межах наданих повноважень рішень про заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» і «В», та інших працівників [306]. 

Відсутність конкретизації в правовому регулюванні питань 

притягнення співробітників (працівників) Головного сервісного центру МВС 

до дисциплінарної відповідальності на основі дисциплінарного статуту через 

його відсутність, відсутності в Положенні про Головний сервісний центр 

МВС врегулювання в ньому підстав та порядку притягнення до 

дисциплінарної відповідальності створює недоліки правового регулювання та 

змушує вдаватися до оцінки та тлумачення загальних норм на предмет 

визначення норм, якими регулюється це питання. Так, в Постанові 

Житомирського окружного адміністративного Суду № 806/1979/17   від 28 

липня 2017 року  суд визначив, що одним із завдань ГСЦ МВС зокрема є 

організація, координація, спрямування та контроль діяльності територіальних 

органів з надання сервісних послуг МВС - регіональних сервісних центрів 

МВС. ГСЦ МВС відповідно до покладених на нього завдань розробляє та 

вносить Міністру внутрішніх справ України пропозиції щодо поліпшення 

діяльності системи сервісних центрів МВС; вносить на розгляд Міністерства 

внутрішніх справ України пропозиції щодо формування та реалізації 

політики з питань діяльності системи сервісних центрів МВС; забезпечує 
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розроблення, затвердження та реалізацію в установленому порядку 

стратегічних і поточних планів, техніко-економічних обґрунтувань розвитку, 

модернізації і технічного забезпечення діяльності системи сервісних центрів 

МВС. Визначено, що відповідно до Закону України «Про державну службу» 

за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених 

цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної 

служби, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової 

дисципліни державний службовець притягується до дисциплінарної 

відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. Службове 

розслідування стосовно державного службовця проводиться у порядку, 

встановленому статтею 71 Закону України «Про державну службу», в рамках 

дисциплінарного провадження, ініційованого суб'єктом призначення, яким 

щодо державних службовців регіонального сервісного центру МВС в 

Житомирській області є директор цього регіонального сервісного центру. 

Стосовно працівників регіонального сервісного центру МВС в Житомирській 

області, посади яких не відносяться до державної служби, службове 

розслідування здійснюється відповідно до Порядку проведення службового 

розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950. Тобто, відповідно до 

чинного законодавства ГСЦ МВС навіть у разі виявлення порушень з боку 

працівників регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області 

не вправі самостійно вживати відповідних заходів дисциплінарної 

відповідальності до цих працівників [269].   

Фрагментарність та вибірковість питань, які вирішуються та 

регулюються Положенням про Головний сервісний центр МВС, в т.ч. і в 

питаннях відповідальності Головного сервісного центру як юридичної особи 

публічного права, його начальника, заступників, службовців та 

співробітників перед державою, центральними органами державної 

виконавчої влади, суб’єктами звернення за адміністративними (сервісними) 
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послугами не слугує: визначеності адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС, забезпеченості публічних інтересів у 

сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту 

(шляхом вчинення правоохоронних заходів при наданні реєстраційних, 

дозвільних та преюдиційних сервісних послуг), забезпеченню прав, свобод та 

законних інтересів осіб приватного права, які звертаються за наданням 

сервісних послуг МВС, а також інших учасників суспільних відносин, які не 

є суб’єктами звернення. 

 

3.3. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС України 

 

Звертаючись до визначення поняття та змісту адміністративно-

правового статусу Головного сервісного центру МВС України, з’ясуємо 

спершу його правосуб’єктність. 

Постановою Кабінету Міністрів «Про утворення територіальних 

органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» від 28 

жовтня 2015 р. № 889 було постановлено: «Утворити як юридичні особи 

публічного права територіальні органи з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ за переліком згідно з додатком» [352]. 

Переліком було передбачено створення як осіб публічного права Головного 

сервісного центру МВС як міжрегіонального територіального органу з 

надання сервісних послуг МВС та Регіональні сервісні центри МВС України. 

Науковці, аналізуючи правосуб’єктність та характерні ознаки, властиві 

юридичним особам саме як особам публічного права, визначили притаманні 

їм особливості. 

Так, Р.Б. Шишка визначив, що законодавець виділив окремо в ЦК 

України юридичні особи приватного та публічного права, що є визначальним 

в особливому підході законодавця до врегулювання випадків участі таких 

суб’єктів в приватних відносинах і причина тому, - вони є суб’єктами 
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публічного права, вони наділені компетенцією, яка реалізовується в 

особливій сфері їх діяльності, - йдеться про владно-розпорядчу діяльність. 

Для них особливим є: 1) створення незалежно від волі приватних осіб 

адміністративним актом (розпорядчим актом) суб’єкта, який вже є 

юридичною особою публічного права і здійснює повноваження в сфері 

публічної (адміністративної) діяльності; 2) не передбачається, хоча 

допускається їх участь в цивільному обороті; 3) створення в розпорядчому 

порядку; 4) здійснення діяльності на основі закону чи спеціального 

нормативного акту; 5) призначення керівників здійснюється вищестоячими 

органами; 6) фінансуються за рахунок видатків бюджету; 7) витрачання 

коштів контролюється Рахунковою палатою України; 8) здійснення 

діяльності виключно в межах повноважень та компетенції, які є власними або 

делегованими; 9) наявність в компетенції повноважень прийняття актів 

правозастосування та встановлення правил, обов’язкових для суб’єктів 

цивільних та інших відносин; 10) діяльність юридичних осіб приватного 

права не має самомети, - ця мета визначена завданнями у сфері публічного 

права [224, с. 296].  

І.Р. Шишка визначив ознаки юридичної особи публічного права: 1) це 

завжди публічно-правове, а не приватно-правове утворення; 2) особливе у 

порівнянні з особами приватного права соціальне призначення; 3) особливі 

інтереси та воля, які є різними для осіб публічного та приватного права; 4) 

юридична особа приватного права пов’язана з публічною владою; 5) 

розпорядчий порядок утворення; 6) особливий суб’єктний склад засновників; 

7) особлива система органів; 8) наявність відносної автономії; 9) 

відповідальність має публічно-правовий, а не приватно-правовий характер 

[224, с. 297]. 

І.Р. Шишка також визначив особливості право- та дієздатності 

державних осіб публічного права випливають з тих функцій та завдань, які 

для них визначені законом. Вони є значно обмеженими у порівнянні з 

юридичними особами приватного права. Щонайменше, для них не є 
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характерною мета отримання прибутку. Доходи, здебільшого, мають 

компенсаційний характер (використовуються для компенсації витрат на 

функціонування такої юридичної особи) [224, с. 303]. Погодимося також з 

його поділом юридичних осіб публічного права на: ті, що мають владні 

повноваження; ті, що не мають владних повноважень.  

Визначаючи адміністративно-правовий статус суб’єкта 

адміністративно-правових відносин, варто звернутися до загальних положень 

про адміністративно-правовий статус. За визначенням В.Б. Авер’янова 

адміністративно-правовий статус є комплексом конкретно визначених 

суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплені за відповідним суб’єктом 

нормами адміністративного права [17, с. 194]. В свою чергу О.М. Бандурка 

визначає його як правосуб’єктність, що містить елементи: сукупність прав, 

обов’язків та гарантій їх реалізації, закріплених у нормах адміністративного 

права [20, с. 144].  

Ю. Юркевич звернув увагу на недолік в розмежуванні правового 

статусу юридичних осіб публічного та приватного права. За його 

визначенням в ЦК України єдиним критерієм їх розмежування визначено 

лише підстави створення (на основі розпорядчого акту органу державної 

влади). Наразі ж окремий закон, яким би визначався правовий статус 

юридичної особи публічного права не прийнято, хоча ч. 3 ст. 81 ЦК України 

чітко встановлює, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб 

публічного права встановлюються Конституцією України та законом [227, с. 

47]. 

Р. Майданик, визначаючи окремі аспекти правового статусу 

юридичних осіб публічного права зробив висновок, що юридичні особи, 

створені в порядку, передбаченому ЦК України, не можуть вважатися 

юридичними особами публічного права [476].  

Л.О. Волкова, елементами, що утворюють цивільно-правовий статус 

певного суб’єкта як юридичної особи публічного права визначила: 1) права 

та обов’язки. На її думку вони повинні розглядатися як один елемент, 
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оскільки зобов’язання у суб’єктів має синалагматичний характер, тобто, 

двосторонньозобов’язуючий, в якому на кожному із суб’єктів-учасників 

відносин покладено обов’язки та надано кореспондовані права; 2) гарантії 

реалізації прав та обов’язків. Загалом, в спеціальній науковій літературі 

визначається, що гарантії є інструментами забезпечення, хоча саме слово 

«гарантія» в перекладі з французької мови означає «забезпечення». Загалом, 

такими є сукупність заходів юридичного, матеріально-фінансового, 

організаційного, морально-психологічного, ідеологічного, економічного та 

ін. характеру, які створюють сприятливі умови для реалізації завдань і 

функцій посадовими особами. У якості таких гарантій нею визначено: 

особливий майновий режим, передбачену нормативно-правовими актами 

відповідну цілям і завданням компетенцію посадових осіб такої юридичної 

особи та порядок управління нею. Іншими словами, серед юридичних 

гарантій визначено саме нормативні гарантії, які визначають порядок 

створення, особливості функціонування, особливості відповідальності 

держави за шкоду, завдану незаконними діями чи бездіяльністю її органів; 3) 

правосуб’єктність. Юридичні особи поєднують право- та дієздатність. При 

створенні юридичної особи публічного права вона наділяється певними 

елементами правоздатності, які і характеризують її як юридичну особу 

публічного права, як учасника владно-розпорядчих відносин. Обсяг 

правоздатності визначається метою, цілями та завданнями, які визначаються 

в момент створення юридичної особи. Окремими науковцями було 

запропоновано за аналогією з фізичною особою визначати «правомочності» 

юридичної особи публічного права. Але ці правомочності зумовлені 

особливостями адміністративно-правового статусу такого суб’єкта – який 

визначається повноваженнями, делегованими державою, що визначає 

характер діяльності такої юридичної особи публічного права (органу 

публічної влади) – діяти від імені держави, але в інтересах суспільства. 

Науковці з приватного права назвали б таку конструкцію довірчою, а саме 

суспільство – вигодонабувачем (бенефіціаром). Тож за висловом В.Б. 
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Авер’янова, такий суб’єкт в цивільних відносинах виступає на рівні з іншими 

суб’єктами цивільних правовідносин, натомість, керуючись 

повноваженнями, цей же суб’єкт в адміністративних відносинах діє владно 

від імені держави [476, с. 122]; 4) Юридична відповідальність. І.Л. Бачило 

визначає, що без відповідальності правовий регулятор не здатний 

здійснювати свої функції [229, с. 75]. Вбачаємо, що тут має місце 

перебільшення. Звичайно, що санкція правової норми, - то не є обов’язковий 

елемент правової норми, як і відповідальність не є необхідним елементом 

механізму правового регулювання. Водночас, їх відсутність робить 

діяльність органів виконавчої (публічної) влади неконтрольованою та 

безвідповідальною, не достатньо ефективною, схильною до «відриву» від 

джерела влади – людини, охороняти і забезпечувати права і свободи є однією 

з основних функцій держави, а відтак, і основної мети діяльності її органів; 5) 

мета, функції та завдання. Мета необхідна для визначення загальної 

спрямованості діяльності суб’єкта владних повноважень. Мета юридичної 

особи публічного права, заснованої державою, завжди буде похідною від 

функцій її засновника, - держави. З цього Л.О. Волкова робить висновок, що і 

мета, і цілі такого суб’єкта завжди носять публічний характер [62, с. 56]. 

Б.М. Дронів вважає, що мета, функції та завдання хоч і важливі, проте, 

їх не варто включати до загальної категорії «адміністративно-правового 

статусу», адже вони мають настановне значення і під їх впливом формується 

компетенція, предмет відання, сфера діяльності суб’єкта [230, с. 128]. 

Дискутуючи з такою точкою зору Л.О. Волкова погоджується з нею лише 

частково, визначаючи, що їх значення більше, аніж просто визначаюче, адже 

вони є визначальними у виборі та формалізації вектору діяльності суб’єкта 

[62, с. 56].  

Водночас, як виявилося, категорія «правового статусу» не є однозначно 

визначеною, попри її широке застосування. Так, Н. Якимчук звернула увагу, 

що ця категорія достатньо широко використовується як серед науковців, так і 

в законодавстві, проте, кожен з науковців, оскільки відсутнє наразі її 
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нормативне визначення, використовує цей термін з урахуванням власного 

праворозуміння [231, с. 11]. 

Виявляється, що в різні історичні періоди відношення до категорії 

«правовий статус» було неоднозначним, воно змінювалося та 

еволюціонувало. Так, в епоху Великої Римської імперії до особи (persona) 

застосовувалася категорія «caput», яка і визначала правоздатність особи в 

сучасному її розумінні. Повна ж правоздатність включала три елементи: 

status libertatis (стан свободи), status civitatis (стан громадянства) та status 

familiae (сімейний стан). Притому, до особи могла застосовуватися зміна 

його стану (добровільна чи примусова): capitis deminutio [232, c. 33]. 

Звичайно, вони застосовувалися до фізичної особи, оскільки інститут 

юридичної особи не був розвинутим. 

В юридичній науці ХХ століття приблизно до 60-х років категорії 

«правовий статус» та «правоздатність», здебільшого, ототожнювалися, 

оскільки обидві були невідчужувані та такими, що виникали у суб’єкта з 

моменту народження чи створення, якщо йшлося про юридичну особу. 

Н. Якимчук визначає, що на сьогоднішній день науковці визнають, що 

від правового статусу залежить активність суб'єкта та можливість прояву 

своїх здібностей чи можливостей. На її переконання категорії «правовий 

статус» та «правоздатність» співвідносяться як ціле і частина. Вона 

обґрунтовує, що «правовий статус» ґрунтується на правоздатності, проте, є 

ширшою категорією, яка має узагальнюючий характер [479, с. 12]. Але така 

позиція підтримується не всіма науковцями. Так, свого часу М. Бартошек 

зазначав, що термін «status» в римські часи означало стан кого-небудь або 

чого-небудь, а стосовно особи, - і її становище в суспільств, і сукупність її 

прав та обов’язків [34, 300]. 

Загалом, щодо цих категорій та їх співвідношення було висловлено 

кілька позицій: 1) «правовий статус» є ядром «правового положення» [234]; 

2) ідентичності цих понять [216, с. 224-225]; 3) самостійність цих понять. 
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Погодимося, що категорія «правовий статус» визначає місце суб’єкта в 

системі правовідносин і характеризується правами та обов'язками. Тому 

окремими науковцями було висловлене припущення, що під правовим 

статусом слід розуміти юридично виражене суспільне положення 

абстрактної, а не конкретної особи [216, с. 4-5]. Представники такого 

підходу, як правило, звертаються до певної галузі права і визначають 

адміністративно-правовий статус, цивільно-правовий статус та ін., 

обґрунтовуючи такий підхід визначенням «статусу» місця суб’єкта в певній 

сфері суспільних відносин, які регулюються відповідними нормами. За 

визначенням Б.М. Карданова характерними ознаками правового статусу є 

його невідчужуваність та невід’ємність, оскільки він випливає безпосередньо 

з норми права [143, с. 13].  

Відповідно, Р.О. Халфіна визначила, що «правове положення» є 

динамічним, воно визначає права та обов’язки конкретного їх носія у зв’язку 

зі вступом у конкретні правовідносини, притому, в цих правовідносинах 

суб’єкт реалізовує свої різні правові статуси [237, с. 123].  

О.І. Харитонова виокремила наступні характерні риси правового 

статусу суб’єкта владних повноважень: 1) вираження волі держави; 2) 

стабільність змісту, зміна з волі законодавця; 3) елементами правового 

статусу є загальні (статусні) права та обов’язки суб’єкта об’єктивного права, 

відповідальність -формулюються та існують у формі правових приписів [437, 

с. 79]. 

Власний підхід до визначення правового статусу суб’єкта владних 

повноважень було запропоновано І.О. Волковою: 1) запропоновано елементи 

правового статусу (мету, функції та завдання) розглядати як єдиний 

комплекс, який визначає спрямованість діяльності; 2) категорія «правового 

статусу» всебічно характеризує положення суб’єкта в державі та суспільстві, 

тому її варто визнати комплексною та багатоаспектною; 3) запропоновано 

розрізняти «ідеальний» (закріплений нормативно) і «реальний» правовий 

статус суб’єкта. Визначено, що «реальний правовий статус» змінюється 



274 

разом із розвитком правовідносин, в той час як «ідеальний» формується 

правовими нормами, якими врегульовано правовідносини [62, с. 56]. Втім, 

попри певну схожість змісту понять, «реальний» правовий статус не 

ідентичний «правовому положенню». Тут автор мав на меті підкреслити 

«відставання» правового регулювання від «фактичних» відносин, які 

потребують свого належного впорядкування правовими засобами. 

В. Галунько визначив, що юридичний статус суб’єкта публічної 

адміністрації в адміністративно-правових відносинах має потрійне значення: 

1) при наданні адміністративних послуг: такий суб’єкт не може діяти по 

відношенню до особи приватного права імперативно; суб’єкт надання 

адміністративної послуги є зобов’язаною по відношенню до замовника такої 

послуги стороною; 2) при здійсненні адміністративно-арбітражних 

повноважень: є арбітром між двома приватними суб’єктами адміністративно-

правових відносин; 3) субординація у внутрішній ієрархії суб’єктів, 

наділених владними повноваженнями в структурі адміністративних відносин 

(їх він називає адміністративно-імперативними) [22, с. 37]. 

З таким підходом не можемо погодитися повною мірою, адже 

неможливість діяти суб’єкта владних повноважень імперативно. Правове 

регулювання суспільних відносин використовує два методи правового 

впливу: або імперативний (влади і підпорядкування), або диспозитивний 

(метод узгодження воль суб’єктів). Якщо не визнавати у якості такого методу 

впливу імперативний метод, то цілком закономірним є висновок щодо 

застосування диспозитивного методу. Але з такого висновку слідує, що 

суб’єкт звернення може звернутися до суб’єкта надання адміністративної 

послуги і вони можуть «домовитися», а можуть і «не домовитися» про 

характер надаваної послуги, її предмет, умови, включно ціну і т.п. Але ж такі 

висновки протирічать у такому разі специфіці відносин у сфері надання 

адміністративних послуг та правовим нормам, якими вони врегульовані. 

Науковцями визначається, що суб’єкти надання адміністративних 

послуг є зобов’язаними по відношенню до суб’єкта звернення стороною. Що 
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суб’єкт надання адміністративної послуги не може безпідставно відмовити 

суб’єкту звернення у наданні такої послуги і таке інше. Але це доктринальні 

підходи. Такі висновки є закономірними з точки зору розуміння 

спрямованості публічно-сервісної діяльності державних органів та їх 

структурних одиниць і підрозділів. Але ґрунтовний аналіз положень Закону 

України «Про адміністративні послуги» не виявив а ні відповідного 

обов’язку суб’єкта надання адміністративної послуги надати таку послугу, а 

ні наслідків безпідставної відмови у її вчиненні (наданні). Читаємо буквально 

зміст ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» (порядок надання 

адміністративних послуг): «Адміністративні послуги в електронній формі 

надаються з використанням Єдиного державного веб порталу електронних 

послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи 

державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги 

інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого 

самоврядування з Єдиним державним веб порталом електронних послуг 

затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг» 

[275]. Буквально, - констатація: послуги надаються. Далі слідує порядок їх 

надання. Притому, не визначено, що суб’єкт надання адміністративної 

послуги зобов’язаний її надати, крім випадків, коли відсутні правові підстави 

для її вчинення. Відсутня і заборона безпідставної відмови у її наданні. 

Відсутні правові наслідки безпідставної відмови у наданні адміністративної 

послуги.  

Такий стан речей могла виправити ч. 2 ст. 9 зазначеного закону, яка 

визначила, що фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має 

право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її 

місця проживання, крім випадків, установлених законом [275], але її 

тлумачення доходить висновку, що у порівнянні з порядками надання 

адміністративних послуг в попередні історичні періоди виключно за місцем 

реєстрації фізичної особи, новий порядок відійшов від обмеження особи у 
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свободі вільного пересування і отримання адміністративної послуг на всій 

території України незалежно від місця реєстрації за місцем фактичного 

перебування (звернення). Це право є скоріше гарантією вільного пересування 

та вільного отримання адміністративної послуги територією України, аніж 

право вимоги. Частина 2 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» 

не сформульована як така, що закріплює право вимоги суб’єкта звернення, 

якому кореспондований відповідний обов’язок суб’єкта надання 

адміністративної послуги надати її. 

Частина 10 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» також 

має інший зміст – в ній йдеться про забезпечення безкоштовними бланками 

заяв суб’єктів звернення, в тому числі в електронній формі шляхом 

розміщення їх на відповідних веб-порталах. Але, знову ж, таки, не йдеться а 

ні про право споживача одержати адміністративну послугу, а ні про 

правомочності : права на власні дії, права вимоги вчинити іншу особу певні 

дії, а ні правомочності захисту.  

Частина 11 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» також 

констатує, що суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний 

доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у 

тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями [275]. Але і ця норма є скоріше гарантією прав осіб з 

обмеженими можливостями, аніж правом кожного суб’єкта звернення на 

отримання належної адміністративної послуги за належними правовими 

підставами у встановленому законом порядку у відповідності до визначеної 

законом процедури надання такої послуги за його зверненням і 

кореспондованого цьому праву обов’язку суб’єкта надання адміністративних 

послуг надати таку послугу у відповідності до своєї компетенції та 

визначених в законі і делегованих відповідними органами публічної влади 

(виконавчої влади) повноваженнями. 
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Такий підхід законодавця розуміємо як маркер, як ідеальну модель 

правовідносин, на яку розраховує законодавець, так би мовити, якими ці 

відносини законодавець їх бачить.  

Р.О. Халфіна в своїй праці «Общее учение о правоотношении» 

(Загальне вчення про правовідношення, - переклад авт.) визначала, що право 

саме по собі є об’єктивною реальністю, але водночас, - результат 

суб’єктивного усвідомлення об’єктивної необхідності, відображення 

реального життя, в якому виражена воля держави як суверена [431, с. 23]. 

Відповідно, в такому розумінні співвідношення норми права з її реальним 

втіленням у життя набуває нового значення. Відповідно, існує потреба у 

визначенні, наскільки точно в правовій нормі вдалося закріпити вимоги 

об’єктивних законів розвитку. Правовідношення ж як такі життєві відносини 

є врегульованими нормами права. Але виникає закономірне питання щодо 

співвідношення правовідношення як форми суспільних відносин з його 

змістом. Об’єктивно, що форми, які створюються людьми не є ідеальними, 

вони місять в собі певний зміст. Але форма не існує окремо від змісту, а 

зміст, в свою чергу, потребує формалізації, виявлення та сприйняття. Тому, з 

точки зору філософського розуміння неможливо їх розглядати окремо, а не в 

єдності, взаємообумовленості та взаємозалежності.  

З приводу цього Г.В. Самойленко висловився, що для належного 

правового регулювання відносинами неможливе таке ефективне регулювання 

без розуміння його змісту та усвідомлення як явища, - як цілеспрямованого 

впливу на поведінку людей та суспільні відносини за допомогою правових 

засобів [380, с. 72]. Розуміємо цю тезу так, що впливати можливо виключно 

на поведінку людини, а вже шляхом впливу на неї здійснювати регулювання 

суспільних відносин, які зазнавши такого регулювання і визнаються в теорії 

права правовідносинами.  

Погодимося також з його твердженням, що одних лише приписів 

закону недостатньо для отримання очікуваного від правового регулювання 

результату. Дійсно, в теорії права для того є «механізм правового 
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регулювання». Він наводить приклад, що можливість притягнення 

порушника до цивільно-правової відповідальності, яка передбачена 

правовою нормою, є лише передумовою для неї. Звичайно, що підставою є 

акт неправомірної поведінки, яка порушує приписи правової норми. 

Погодимося і з його твердженням, що для притягнення суб’єкта до 

відповідальності необхідна єдність умов: наявність правової норми, яка 

передбачає ідеальну модель поведінки та санкції за відхилення від неї; факт 

порушення права; дії постраждалої особи, спрямовані на захист свого 

порушеного права; акт органу правозастосування про застосування до 

правопорушника засобів примусу [380, с. 72]. Погодимося, що таке 

поєднання в механізмі правового регулювання його елементів та етапів 

реалізації і характеризує особливості такого механізму. З означених 

аргументів також слідує закономірний висновок, що право та його засоби 

можуть впливати саме на поведінку суб’єкта.  

Тож виникає закономірне питання, - яким чином впливати на поведінку 

учасників правовідносин, аби фактичне правовідношення відповідало 

ідеальній моделі, закріпленій в правовій формі? 

Вбачається, що доволі чітко на це питання відповіла О.В. Левада, яка 

присвятила свої дослідження характеристиці засобів правового впливу на 

поведінку суб’єктів права [242, с. 20]. Вона визначила, що поведінка людини 

як учасника суспільних відносин потребує належного правового 

регулювання за допомогою правових норм. Саме за допомогою них держава 

регулює суспільні відносини. В свою чергу право має власний 

інструментарій впливу на поведінку людини, завдяки використання якого і 

здійснюється правове регулювання відносин. Ці інструменти вона поділяє на 

«правові стимули» і «правові обмеження» [242, с. 20]. 

За визначенням Р.К. Русінова правове регулювання є цілеспрямованою, 

результативною, нормативно-організаційною діяльністю за допомогою 

специфічних юридичних засобів і способів [243, с. 258].  

Ці категорії мають власний зміст та види попри їх загальні «родові» 
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назви. О.В. Петришин класифікував їх на основні та додаткові. До основних 

він відніс: дозвіл, зобов’язання, заборону, а до допоміжних пільги, 

заохочення, покарання, виключення з переліку обов’язків, пом’якшення 

юридичної відповідальності [248, с. 215]. За визначенням О.В. Левади кожен 

з них вирізняється власними особливостями нормативного закріплення та 

регуляторного потенціалу [242, с. 65]. 

Закономірно, що визначення можливість застосування зазначених 

засобів правового впливу на поведінку учасників правовідносин зумовлене: 

1) характером відносин; 2) метою їх правового регулювання; 3) 

застосуванням методів правового регулювання.  

Аналіз Закону України «Про адміністративні послуги» [275] дає 

підстави для висновку, що ним врегульовано підстави та порядок надання 

адміністративних послуг, вимоги до їх якості і т.п. Проте, допущено істотну 

ваду – визначаючи суб’єкта звернення, закон не закріплює права такої особи 

а ні в частині права вимоги від суб’єкта надання адміністративної послуги, а 

ні в частині гарантій прав такої особи, попри декларування «служіння 

держави людині». Відтак, регулюючи відносини у сфері надання 

адміністративних послуг законодавець обійшов увагою суб’єкта, якому 

спрямовується їх надання.  

Вважаємо, що цей недолік має бути усунутий шляхом перегляду 

Закону України «Про адміністративні послуги» на новій концептуальній 

основі, яка базувалась би на ідеї пріоритетності прав людини та їх 

забезпечення.  

Об’єктивно, що надання адміністративних послуг Головним сервісним 

центром чи територіальними сервісними центрами МВС України хоч і має 

назву «адміністративних послуг», тим не менше, що неодноразово 

зазначалося та обґрунтовувалося, перебуває у фарватері здійснення публічно-

сервісної, та одночасно, правоохоронної діяльності, здійснення якої є 

наслідком повноважень, покладених державою. До того ж, адміністративний 

порядок нормування відносин у сфері надання адміністративних послуг, 
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попри намагання презентувати його як «служіння людині», зумовлює 

специфіку та вимоги до характеру та порядку надання таких послуг, - вони є 

чітко регламентовані як з точки зору переліку адміністративних послуг, так і 

регламентації порядку їх надання. Об’єктивно, що тут має місце аж ніяк не 

диспозитивність, а імперативність. Вважаємо, що не може бути 

диспозитивності там, де має місце нерівність. Інша річ, що ця імперативність 

є ініціативна зумовленою зверненням замовника до суб’єкта надання 

адміністративної послуги. В теорії цивільного права така дія особи (в даному 

випадку замовника адміністративної послуги) є юридичним фактом, що 

породжує правовідношення з надання адміністративної послуги, а точніше, 

застосування певної адміністративної процедури, яка передбачає перевірку 

даних, фактів, документів та прийняття рішення щодо прийняття 

індивідуального адміністративного акту чи відмову в його прийнятті (що 

доречі, також нормативно регламентовано). Крім того, особа (суб’єкт 

звернення) не може відмовитися від прийняття результату такої послуги, 

якщо він не задовольняє суб’єкта звернення, на відміну від цивільного права 

та цивільних правовідносин, де застосовується саме таке правило. В 

адміністративних відносинах, напроти, замовник послуги зобов’язаний 

прийняти такий результат навіть у випадку, якщо він шкодить його 

інтересам. І такий індивідуальний акт, адміністративний за своєю сутністю, 

є: 1) обов’язковим; 2) самостійним актом, який породжує правові наслідки; 3) 

він має правовстановлюючий або презюмуючий характер; 4) може визначати 

наявність та зміст спеціальної правосуб’єктності. 

 Слід визнати вірним підхід О.В. Левади в тому сенсі, що держава, 

використовуючи ті чи інші методи правового регулювання та засоби 

правового впливу на поведінку суб’єктів, не може використовувати їх «як 

заманеться». Їх застосування обмежене публічними інтересами та правами 

особи приватного права, обмеження та межі цих обмежень мають бути 

законними, а їх застосування можливе лише у випадках і з дотриманням 

законом визначених процедур [188, с. 41]. Більше того, дійсно, держава, 
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концентруючи свою увагу на виконанні своїх функцій та покладених на неї 

завдань при здійсненні правоохоронної діяльності є обмеженою низкою 

приписів: 1) нормативним закріпленням повноважень органів та посадових 

осіб, які здійснюють правозастосовну діяльність, яка ґрунтується на 

принципі «дозволено лише те, що дозволено законом»; 2) дозволом 

поведінки осіб приватного права на основі принципу «дозволено все, що не 

заборонено законом». В цьому контексті гарантією прав особи приватного 

права є вичерпність випадків, які визначені законом, коли держава, в тому 

числі в особі її органів (в т.ч. органів виконавчої влади, до яких відноситься і 

Головний сервісний центр МВС та територіальні сервісні центри МВС як 

структурні підрозділи МВС, хоч і самостійні юридичні особи публічного 

права) може застосовувати примус для обмеження прав людини [188, с. 40-

41].  

Звертає увагу зміст ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги», якою визначено, що адміністративні послуги надаються суб’єктами 

надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання 

адміністративних послуг [275].  

Звертає увагу та особливість, що наразі створено і паралельно 

функціонують дві мережі суб’єктів надання адміністративних послуг, які 

мають власну компетенцію: Центри надання адміністративних послуг та 

Головний сервісний центр МВС та територіальні сервісні центри МВС 

України, підпорядкування яких Головному сервісному центру МВС наразі 

нормативно не визначене. Їх створено на підставі різних 

правовстановлюючих (розпорядчих) актів. Останні (Головний сервісний 

центр МВС та територіальні сервісні центри МВС) є структурними 

підрозділами МВС.  

І хоча на перший погляд на діяльність цих органів має поширюватися 

Закон України «Про адміністративні послуги», проте, а ні сам закон, а ні 

Положення про Головний сервісний центр МВС, а ні Положення про 

територіальний сервісний центр МВС не визначають, що в своїй діяльності 
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зазначені органи (структурні підрозділи МВС) керуються цим законом.  

Відтак, Закон України «Про надання адміністративних послуг» 

формально не поширюється на коло відносин за участю Головного 

сервісного центру МВС та територіальних сервісних центрів МВС, 

визначаючи, що адміністративні послуги надаються центрами надання 

адміністративних послуг.  

До того ж, п. 1 Розділу 1 Положення про Головний сервісний центр 

МВС [278] прямо закріплює, що Головний сервісний центр МВС утворений 

як юридична особа публічного права та є міжрегіональним територіальним 

органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ. 

Наразі нормативно не визначено, що «сервісні» послуги, про які 

йдеться в зазначеному положенні є адміністративними. До такого висновку 

приходимо, виявивши визначення «поліцейських послуг» в Законі України 

«Про національну поліцію». Окрім того, пп. 4-8 ч. 2 ст. 2 Закону України 

«Про адміністративні послуги» прямо визначає, що положення означеного 

закону не поширюються на відносини щодо: 4) дізнання, досудового 

слідства; 5) оперативно-розшукової діяльності; 6) судочинства, виконавчого 

провадження; 8) виконання покарань [275]. 

Тож, такий підхід до визначення «адміністративних послуг», 

застосування «сервісних послуг» та «поліцейських послуг» без їх 

нормативного визначення призводить до наукових дискусій та утруднень 

правозастосування, особливо для вирішення питань дії зазначених актів на 

певне коло відносин за участю суб’єктів публічного адміністрування (органів 

виконавчої влади та їх структурних підрозділів), та, Головного сервісного 

центру МВС України та територіальних сервісних центрів МВС. 

На основі наведених аргументів пропонуємо внести зміни до Закону 

України «Про адміністративні послуги» та Положень про Головний 

сервісний центр МВС та територіальні сервісні центри МВС. 

Пропонуємо в Законі України «Про адміністративні послуги» частину 1 

ст. 9 викласти в наступній редакції: «1. Адміністративні послуги надаються 



283 

суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри 

надання адміністративних послуг, в т.ч. Головним сервісним центром МВС 

та територіальними сервісними центрами МВС». 

Доповнити частину 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги» абзацом 3 наступного змісту: «Суб’єкт надання адміністративної 

послуги зобов’язаний надати адміністративну послугу суб’єкту звернення на 

його звернення у відповідності до підстав, порядку, та процедури надання 

відповідної адміністративної послуги, крім випадків, коли відсутні правові 

підстави для задоволення такої заяви чи наявні ознаки протиправного діяння, 

виявлені в документах, об’єктах, пред’явлених для огляду чи діях заявника 

чи третіх осіб, пов’язаних з предметом такої заяви. У такому випадку суб’єкт 

надання адміністративної послуги зобов’язаний відмовити у наданні такої 

адміністративної послуги та вжити необхідних заходів правоохоронного 

характеру».  

Внести зміни до Положення про Головний сервісний центр МВС, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 

листопада 2015 року № 1393 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх 

справ України від 24 квітня 2020 року № 354) (далі - Положення), виклавши 

п. 1 Розділу І в наступному формулюванні: «1. Головний сервісний центр 

МВС утворений як юридична особа публічного права та є міжрегіональним 

територіальним органом з надання сервісних (адміністративних) послуг 

Міністерства внутрішніх справ».  

Пункт 6 Розділу І викласти в наступному формулюванні: «6. ГСЦ МВС 

у своїй діяльності керується Конституцією, міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законами України, 

зокрема, Законом України «Про адміністративні послуги», актами 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами МВС, 

іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням». 
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Формально, якщо в Положеннях про Головний сервісний центр МВС та 

територіальні сервісні центри МВС не визначено, що в своїй діяльності вони 

керуються положеннями Закону України «Про адміністративні послуги», а 

сам Закон не згадує про ці органи як про суб’єкти надання адміністративних 

послуг, доходимо висновку, що «відомчий характер» створення, діяльності, 

визначення та регламентації процедур надання «сервісних» послуг Головним 

сервісним центром МВС та територіальними сервісними центрами МВС 

зумовлює «відомче регулювання».  

Загалом, підсумовуючи вищенаведені підходи до загально-теоретичної 

категорії «правового статусу», враховуючи мету створення сервісних центрів 

МВС України, відповідно до якої вони були створені в організаційно-

правовій формі юридичної особи публічного права, на яку покладено 

повноваження здійснювати діяльність у сфері реалізації правоохоронної 

функції держави, варто звернутися до правової характеристики окремих 

елементів адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру 

МВС та територіальних сервісних центрів МВС.  

О.О. Мозговим було запропоновано під адміністративно-правовим 

статусом сервісних центрів МВС розуміти закріплену адміністративно-

правовими нормами інституціонально-функціональну конструкцію, що 

визначає місце, значення та мету діяльності відповідного суб’єкта в системі 

суб’єктів надання публічних послуг у правоохоронній сфері, що 

характеризується спрямованістю на виконання окремої сервісної функції у 

сфері безпеки дорожнього руху держави [233, с. 51].  

Погоджуємося з запропонованим ним підходом. 

Основним критерієм, який визначає адміністративно-правовий статус 

Головного сервісного центру МВС України та територіальних сервісних 

центрів МВС України є та функція держави, задля якої й були створені 

юридичні особи публічного права, - здійснення правоохоронної діяльності в 

процесі надання адміністративних послуг в сфері організації, здійснення та 

контролю діяльності, пов’язаної з експлуатації автотранспортних засобів та 
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безпеки дорожнього руху. Саме цей правовий статус, визначений відповідно 

до мети і завдань публічного адміністрування в цій сфері відносин через 

реалізацію владно-сервісної функції і визначає необхідний правовий 

інструментарій, яким наділяється відповідний суб’єкт надання 

адміністративних послуг та визначаються його повноваження, деталізовані в 

його правах та обов’язках [233, с. 51].  

 

 

3.4. Відповідальність Головного сервісного центру МВС України 

 

В роботі ми зверталися до робіт науковців, які досліджували суб’єктів 

адміністративного права та адміністративних правовідносин. Більшість 

сходиться в думці, що вони характеризуються правосуб’єктністю, якою 

визначено їх адміністративно-правовий статус. 

Т.О. Мацелик, досліджуючи поняття та систему суб’єктів 

адміністративного права зробила висновок, що правовий статус суб’єкта 

адміністративного права є інтегративною категорією конструкції, яку 

потрібно представити трьома блоками: 1) достатусними елементами: 

адміністративно-правовими нормами, правосуб’єктністю, громадянством; 2) 

основними елементами статусу: правами, обов’язками, відповідальністю; 3) 

забезпечувальними елементами: гарантіями [218, с. 125]. 

Г.І. Петров та Н.В. Вітрук визначали, що правосуб’єктність є 

властивістю суб’єкта права і передумовою його правового статусу. Вона 

визначає місце суб’єкта в системі суб’єктів [299, c. 26; 300, c. 25]. О.О. 

Красавчиков відстоював точку зору, що правосуб’єктність складається з двох 

елементів: правоздатності та дієздатності [302, с. 37-39]. Матузов Н.І. 

структурними елементами правосуб’єктності визначав: правоздатність 

(здатність мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки); дієздатність 

(здатність діями реалізовувати права та обов’язки); деліктоздатність 

(здатність нести юридичну відповідальність за свої дії) [301, c.187]. Братусь 
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С.Н. взагалі вважав, що цивільна правоздатність ототожнюється з цивільною 

правосуб’єктністю [303, с. 6]. 

І.В. Спасибо-Фатєєва висловилася, що в правовій літературі вживається 

термін «правосуб’єктність», який породив кілька точок зору щодо нього: 

1) правоздатність і правосуб’єктність – тотожні поняття; 

2) правосуб’єктність ширше правоздатності, оскільки включає ще 

також і дієздатність; 

3) правосуб’єктність розуміється як правоздатність + дієздатність + 

суб’єктивні права та обов’язки [304, с. 16].  

Водночас, вона визначила, що оскільки такий термін в ЦК України 

відсутній, його вживати не варто [304, с. 16].  

За визначенням С.І. Шимон кожна держава, визнаючи кожного 

суб’єктом права визначає його правовий статус, правове положення щодо 

держави, її органів, інших осіб. На її бачення правоздатність (визначається 

здатністю особи мати цивільні права та обов’язки) та дієздатність (своїми 

діями набувати та здійснювати їх) є складовими цивільно-правового статусу, 

який вона називає цивільною правосуб’єктністю [305, с. 62]. Вона також 

визначила, що німецькою цивільною доктриною вироблено у якості 

розуміння правосуб’єктності єднання трьох складових: правоздатності, 

дієздатності та деліктоздатність [305, с. 62]. 

В.С. Ем визнає правосуб’єктність правом загального типу, яке 

забезпечене юридичними та матеріальними гарантіями [306, с. 125-126].  

За визначенням Р.Б. Шишки, наразі намітилася тенденція відмови від 

правосуб’єктності та принципу спеціальної правосуб’єктності юридичних 

осіб (Ultra vires), що наразі вже проведено в ст. 51 ЦК Швейцарії та параграфі 

33 Німецького цивільного уложення [446, с. 143]. 

Значна частина науковців, які зверталися до дослідження та аналізу 

правосуб’єктності та правового статусу, цитують позицію О.Ф. Скакун, в 

якій вона визначає, що суб’єкти (учасники) правовідносин - індивідуальні 

або колективні суб’єкти, які на підставі правових норм використовують свою 
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правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, тобто реалізують 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки, повноваження і юридичну 

відповідальність [391, с. 223]. 

Визначаємо, що сучасна наука тяжіє до точності дефініцій, що сприяє 

точності їх застосування та сприяє у виробленні та сприйнятті понять, 

дефініцій та висновків. З цих підстав вважаємо за необхідне уточнити, що в 

сучасній теорії права, яка дійсно, доволі великий масив категоріального 

апарату і навіть правові інститут запозичила з цивільного права. Тому, 

звернувшись до доктрини цивільного права визначаємо, що відповідно до 

положень ст. 12 ЦК України особа саме здійснює свої цивільні права вільно, 

на власний розсуд [451]. Наявність нормативно закріпленої конструкції 

дозволяє визначати саме здійснення суб’єктивних прав особою. Відповідно, 

юридичні обов’язки мають виконуватися належним чином, адже ст. 14 ЦК 

України закріплює, що цивільні обов'язки виконуються у межах, 

встановлених договором або актом цивільного законодавства. Вважаємо, що 

стосовно «повноважень» допустиме застосування різних понять, в т.ч. 

«реалізація», «здійснення» та «виконання». Такий підхід обґрунтовуємо тим, 

що складовими «повноважень» є і права і обов’язки. Хоча термін 

«реалізація» використовується, здебільшого, в контексті реалізації приписів 

правової норми, коли вона реалізовується, тобто, діє. А от застосування 

категорії «юридичної відповідальності» в контексті «реалізації юридичної 

відповідальності» виявляється, на наш погляд, не достатньо коректним, адже 

особа або притягується до відповідальності, або несе тягар наслідків її 

застосування. 

Тому висловлюємо пропозицію переформулювати визначення О.Ф. 

Скакун з урахуванням зазначених аргументів. Пропонуємо викласти його в 

такому формулюванні: «суб’єкти (учасники) правовідносин - індивідуальні 

або колективні суб’єкти, які на підставі правових норм використовують свою 

правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, тобто здійснюють 
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суб’єктивні права, виконують юридичні обов’язки, повноваження та несуть 

юридичну відповідальність». 

Правосуб’єктність фізичної особи О.Ф. Скакун визначила як 

передбачену нормами права здатність (можливість) особи бути суб’єктом 

(учасником) правовідносин, здійснювати безпосередньо або через свого 

представника суб’єктивні права і юридичні обов’язки [391, с. 224]. 

Погодимося з таким поняттям з уточненням щодо виконання юридичних 

обов’язків. Вважаємо, що це визначення є прийнятним для будь-якої особи, 

включно, юридичної особи публічного права, яким є і Головний сервісний 

центр МВС. 

Л.О. Волкова визначила елементи правового статусу юридичної особи 

публічного права: права та обов’язки; гарантії реалізації прав та обов’язків; 

комплексна правосуб’єктність; юридична відповідальність, а також мета, 

функції та завдання суб’єкта [224, с. 54]. 

Отже, окрім прав та обов’язків науковці у якості одного з елементів 

адміністративно-правового статусу суб’єкта визначають «відповідальність». 

В. Галунько обґрунтовує це тим, що юридичний обов’язок, який є елементом 

правового статусу особи, налічує в адміністративному праві чотири складові: 

1) обов’язок здійснювати певні дії чи утримуватися від них (йдеться про 

виконання заборон); 2) обов’язок відреагувати на законні вимоги 

уповноваженого суб’єкта (йдеться про кореспондований обов’язок 

правомочності права вимоги такого суб’єкта); 3) обов’язок нести 

відповідальність за невиконання чи порушення вимог закону; 4) обов’язок не 

перешкоджати уповноваженому суб’єкту користуватися тим благом, на яке 

він має право (не перешкоджання у здійсненні правомочності права на власні 

дії. Загалом, на його думку, юридичні обов’язки забезпечують публічні 

інтереси людини і громадянина, суспільства і держави та є гарантіями 

суб’єктивних публічних прав [21, с. 32]. Загалом, погоджуючись з такими 

висновками, знову ж, таки вважаємо за необхідне уточнити, що теза 

«юридичні обов’язки забезпечують публічні інтереси людини і громадянина» 
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не є достатньо коректною в силу наявності дихотомії «приватного» та 

«публічного» інтересу. Людині властивий приватний інтерес, в той час як 

суспільству вцілому – публічний. Тому пропонуємо таке визначення 

викласти в наступному формулюванні: «юридичні обов’язки забезпечують 

приватні інтереси людини і громадянина, публічні інтереси, які виражаються 

суспільством та державою та є гарантіями суб’єктивних прав осіб приватного 

права». 

Нам імпонує підхід, висловлений свого часу О.Ф. Скакун, яка, 

визначаючи ознаки демократичної держави, серед інших виділила «взаємну 

відповідальність держави і громадянина». Та на жаль, пославшись на норму, 

закріплену в ст. 3 Конституції, що «Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави» [162], нею визначено, що «відповідальність 

держави виражається у недопущенні свавілля (з боку державних органів і їх 

посадовців) щодо громадянина, у вимозі утримуватися від вчинення дій, що 

порушують права і свободи людини, тобто у забезпеченні правової 

законності» [391, с. 102]. 

Вбачаємо, що науковець застосувала поняття «відповідальність» в 

широкому смислі, маючи на увазі виконання державою обов’язків, зокрема, 

контролю та створення умов, за яких неприпустимим є свавілля органів 

державної влади, у забороні та обов’язку її дотримання щодо заборони 

порушення прав, свобод і законних інтересів людини. В такому контексті мав 

би бути застосований термін не «відповідальність», а «основний обов’язок». 

Водночас, О.Ф. Скакун дала визначення юридичної відповідальності, 

яке відповідає сучасним уявленням науковців про цей інститут, - як 

передбачені законом вид і міру обов’язку правопорушника потерпати від 

примусового державно-владного позбавлення благ психологічного, 

організаційного або майнового характеру у правовідносинах, що виникають 

між ним і державою із факту правопорушення [388, с. 263]. 
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Щоправда, погляди науковців як на загальне визначення юридичної 

відповідальності так і на спеціальне визначення окремих її видів та 

визначення її ознак різняться.  

Визначимо, що загально-теоретичне визначення ознак юридичної 

відповідальності було запропоновано О.Ф. Скакун. Серед таких ознак: 1) 

виникнення з факту правопорушення як наслідку порушення встановлених 

правовою нормою (законом) заборон, невиконання зобов’язань, завдання 

шкоди охоронюваним державою правам, свободам та законним інтересам 

суб’єктів (учасників); 2) є охоронно-захисним правовідношенням між 

державою і правопорушником; 3) полягає в несенні порушником обов’язку 

зазнавати конкретних виду і міри позбавлення благ психічного, 

організаційного і майнового характеру. Такий обов’язок є додатковим, 

акцесорним. Він не існує до правопорушення; 4) необхідною умовою є склад 

правопорушення; 5) здійснюється компетентним органом у відповідності до 

закону (санкцій правових норм); 6) реалізується у відповідних процесуальних 

та процедурних формах в процесі правозастосовної діяльності. Поза 

процесуальною формою юридична відповідальність неможлива [388, с. 263]. 

Проте, якщо в адміністративному та кримінальному праві така позиція 

зауважень не викликає, то в цивільному праві, в силу диспозитивності 

правового регулювання приватних відносин такий підхід не є таким, з яким 

цивілісти погоджуються без застережень. 

Так, Р.Б. Шишка переніс запропоновану О.Ф. Скакун «матрицю» 

розуміння юридичної відповідальності на відповідальність цивільну і 

визначив її як переростання акцесорних зобов’язань у цивільно-правову 

відповідальність. Загалом, він визначив цивільно-правову відповідальність як 

передбачений законом чи договором та забезпечений на підставі рішення 

суду силою державного примусу обов’язок порушника відчути негативні 

наслідки допущеного ним порушення з метою відновлення чи компенсації 

порушеного права потерпілого у вигляді додаткового покладення на 
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правопорушника майнових обов’язків (акцесорного зобов’язання) чи 

позбавлення його суб’єктивного права [308, с. 278].  

Р.Б. Шишка, посилаючись на працю О.С. Іоффе [309, с. 315-317] зробив 

висновок, що добровільне виконання акцесорного обов’язку, що виник 

внаслідок порушення зобов’язання (добровільне відшкодування заподіяного 

збитку, сплата штрафу), не є юридичною відповідальністю. Такий підхід він 

обґрунтовує виключністю притягнення до відповідальності на підставі 

визначеною судом санкції та застосуванні державного примусу [308, с. 274]. 

О.Н. Садіков особливістю цивільної відповідальності визначав у сплаті 

неустойки та компенсації шкоди, причому, не скільки в їх стягненні, скільки 

в самому відшкодуванні [379, с. 51].  

С.О. Сліпченко визначив, що в науці існує, щонайменше три основних 

підходи до розуміння цивільної відповідальності: 1) як форма державного 

примусу (С.М. Братусь, О.О. Красавчиков та ін.); 2) як санкції (В.П. 

Грибанов, О.С. Іоффе, О.В. Дзера та ін.); 3) як нового обов’язку, який 

виникає у зв’язку з порушенням (Т.Є. Абова, А.С. Панова та ін.) [393, с. 268]. 

Водночас, науковцями висловлювалися точки зору і щодо інших 

питань визначення особливостей такої відповідальності та її функцій. Так, 

Г.К. Матвєєв притягнення до цивільно-правової відповідальності визначав як 

наслідок протиправної поведінки порушника, а тому метою такої 

відповідальності має бути осуд його порочної волі та виправлення її, як 

реалізації основного виховного завдання [214, с. 18].  

Алексєєв С.С. висловлював позицію, що за своїм змістом юридична 

відповідальність є застосуванням до особи заходів державно-примусового 

впливу санкцій, здебільшого, штрафного характеру [28, с. 365]. 

О.О. Красавчиков під юридичною відповідальністю розумів санкцію, 

як установлену законом міру майнових або інших правових невигідних для 

особи наслідків, які застосовуються у випадку недотримання закону, 

невиконання прийнятих на себе зобов’язань, заподіяння шкоди або з інших 

передбачених законом підстав [168, с. 13].  



292 

Дискусія щодо співвідношення «санкції» та «відповідальності» виявила 

кілька наукових підходів. Так, О.С. Йоффе вважав, що санкція є категорією 

«загальною», а відповідальність – «особливою» [133, с. 7–8]. Такий підхід не 

може бути однозначно прийнятий, оскільки відповідальність не є елементом 

санкціях. Адже санкція є структурним елементом правової норми, яка 

передбачає негативні наслідки для порушника. Несення такого тягаря 

негативних наслідків майнового характеру порушником і є відповідальністю. 

Тож скоріше «відповідальність» є реалізацією «санкції», передбаченої 

правовою нормою.  

М.К. Сулейменов з приводу співвідношення категорій «санкція» і 

«відповідальність» зазначає, що до складу захисту цивільних прав входять 

цивільно-правові санкції, які включають в себе наслідки порушення 

цивільних прав; включають в себе заходи майнової відповідальності та 

оперативні санкції; санкцію варто розуміти в сенсі елемента норми права, яка 

містить вказівку на правові наслідки її порушення і для ідентифікації самих 

наслідків (санкція – це наслідок); цивільно-правову «відповідальність» варто 

розуміти як вид санкцій; видом санкцій, які не є «цивільно-правовою 

відповідальністю» є оперативні санкції [407, с. 224-225]. 

Н.С. Малеїн визначав сутність юридичної відповідальності як санкцію, 

покарання та реакцію на правопорушення [204, с. 130]. Г.К. Матвєєв 

притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язував з 

протиправною поведінкою порушника, а її метою визнавав осуд його 

протиправної волі та її виправлення, як реалізація основного виховного 

завдання [214, с. 18]. 

В.І. Борисова висловила точку зору, що цивільна відповідальність 

спрямована не на покарання правопорушника, а на відновлення 

(компенсацію) суб’єктивного цивільного права потерпілої особи. Тому осуд, 

як ознака юридичної відповідальності, не визначається нею, хоча і 

пояснюється, що суспільний осуд протиправної поведінки учасника 
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цивільних правовідносин виражається у констатації факту вчинення 

правопорушення [442, с. 362]. 

Більшістю науковців тривалий час визнавалося, що цивільно-правова 

відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, а тому їй 

повинні бути властиві всі її ознаки. Тому основними ознаками визначались: 

державний примус, суспільний осуд протиправної поведінки 

правопорушника та обов’язок понесення негативних наслідків 

правопорушення. Такого підходу тримався і М.С. Малеїн, який на основі цих 

ознак визначав функції цивільної відповідальності: каральну, виховну, 

попереджувальну та компенсаційну [202, с. 8]. Перший, хто висловився про 

особливість юридичної відповідальності в приватній сфері був А.А. Собчак, 

який вважав, що для приватної сфери визначальними є лише 

попереджувальна та компенсаційна функції. Каральна ж функція на його 

думку є не головною для цивільного права, що давало йому підстави для 

віднесення каральної функції до складу компенсаційної [396, с. 50]. 

Висловлюємо позицію, що все ж таки, ознаки та функції юридичної 

відповідальності є універсальними для всіх видів відповідальності, за яку 

порушник притягується до відповідальності в різних сферах: кримінальній, 

адміністративній, цивільній, трудовій та ін.  

Тому визначені основні функції юридичної відповідальності, визначені 

О.Ф. Скакун, універсальними та обґрунтованими. До таких вона віднесла: 

охоронну (запобіжну, попереджувальну), - спрямовану на профілактику та 

недопущення правопорушень; захисну (відновлювальну, компенсаційну) – 

спрямовану на визнання невизнаного чи оспорюваного права, відновлення 

незаконно порушеного суб’єктивного права (в тому числі відшкодування 

шкоди та компенсації моральної шкоди), примусову реалізацію невиконаних 

юридичних обов’язків; каральну (репресивна) – виражену у формі 

встановлення певних обмежень прав правопорушника, позбавленні його 

певних благ (матеріальних, нематеріальних) як кари за вчинення 

неправомірних соціально шкідливих діянь, що є водночас захистом від таких 
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діянь особи і суспільства; виховну – спрямовану на: а) виховання у громадян 

поваги до закону та прав інших осіб; б) у виправленні та перевихованні 

порушника; в) інформуванні громадян про реалізацію принципу 

«невідворотності покарання» у виявленні, припиненні, розкритті 

правопорушень [391, с. 265]. 

Погоджуючись загалом з таким підходом та видами функцій 

юридичної відповідальності та визнаючи їх відповідність сфері 

адміністративних правовідносин, зокрема, правовідносин за участю 

Головного сервісного центру МВС, визначаємо лише, що «примусова 

реалізація невиконаних юридичних обов’язків» наразі в доктрині цивільного 

права не визнається цивільно-правовою відповідальністю, оскільки не кожен 

примус, навіть судовий, тягне негативні наслідки матеріального чи 

нематеріального характеру. До того ж, в цивілістиці останнім часом 

відстоюється позиція, що цивільно-правовий захист і цивільно-правова 

відповідальність є близькими, але різнопорядковими категоріями та 

інститутами. Так, за визначенням Н.С. Кузнєцової, що попри те, що і 

цивільно-правова відповідальність і цивільно-правовий захист спрямовані на 

локалізацію наслідків порушення та мають спільну правозахисну мету, вони 

виконують різні завдання. Притому, вона визнала цивільно-правову 

відповідальність частиною способів цивільно-правового захисту [177, с. 372-

373]. 

Таким чином, визнаючи характерність загальних ознак, притаманних 

юридичній відповідальності і відповідальності цивільно-правовій, 

визначаємо її функціональну спрямованість на захист порушеного права 

особи приватного права, навіть у випадку, якщо порушення прав такої особи 

зумовлене незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної 

влади. Вочевидь, це не виключає тієї обставини, що така відповідальність 

виконує правоохоронно-забезпечувальну функцію сприяти стабільності 

суспільних відносин та охороні і захисту прав особи.  
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Цілком є закономірним, що саме по собі порушення приписів закону є 

лише підставою для притягнення порушника до певного виду 

відповідальності, що не виключає одночасне притягнення такого порушника 

до різних видів відповідальності. Приміром, у випадку, якщо працівник 

Головного сервісного центру МВС отримав неправомірну вигоду за сприяння 

в наданні адміністративної послуги, він може бути притягнутий до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності в залежності від 

кваліфікуючих ознак такого правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Водночас, якщо внаслідок умисного внесення такою особою неправдивих 

відомостей до загального реєстру та вчинення індивідуального 

адміністративного акту (видачі дозволу, посвідчення, тощо) будуть порушені 

права фізичної, юридичної особи чи буде завдана державі чи таким особам 

матеріальна шкода, окрім адміністративної чи кримінальної відповідальності 

вирішуватиметься питання притягнення винної особи до цивільно-правової 

(матеріальної відповідальності).  

Таким чином, питання притягнення порушника до певного виду 

юридичної відповідальності зумовлене, в першу чергу, характером такого 

правопорушення та видом суспільних відносин, інтересам яких завдана 

шкода таким правопорушенням. 

Саме з цих причин ч. 1 ст. 19 Закону України «Про національну 

поліцію» закріплено види відповідальності поліцейського за вчинення 

правопорушень: у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть 

кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та 

дисциплінарну відповідальність відповідно до закону [336]. 

Зважаючи на специфіку адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС, характер його завдань, функцій та повноважень, 

вважаємо за необхідне внесення таких же положень щодо видів 

відповідальності працівників (в т.ч. начальника, заступників, інших 

посадових, службових осіб та інших працівників) Головного сервісного 

центру МВС України до Положення про Головний сервісний центр МВС, а в 
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подальшому, при розробці та прийнятті відповідного закону ««Про сервісну 

службу МВС та надання сервісних послуг», - до його змісту. 

З метою усунення цього недоліку пропонуємо доповнити Розділ V 

Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 [306] 

пунктом 21 наступного змісту: «21. У разі вчинення протиправних діянь 

начальник, заступники, службовці та співробітники Головного сервісного 

центру МВС несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, 

матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. 

Підстави та порядок притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності, а також застосування заохочень визначаються 

Дисциплінарним статутом Сервісної служби МВС, що затверджується 

законом. 

Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній 

або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю Головного сервісного 

центру МВС, посадовими, службовими особами та співробітниками під час 

здійснення ними своїх повноважень». 

Вочевидь, стосовно особливостей застосування цивільної 

відповідальності до Головного сервісного центру МВС та його працівників, 

включаючи посадових та службових осіб, є потреба в окремій увазі. 

Закономірно, що питання про застосування положень цивільного 

законодавства та притягнення порушника до цивільно-правової 

відповідальності повинне розглядатися на рівні в площині відносин 

«Головний сервісний центр МВС» як самостійний суб’єкт правовідносин – 

особа приватного права має розглядатися в площині характеру таких 

відносин. Якщо йдеться про участь Головного сервісного центру МВС в 

цивільних відносинах (договірних, зобов’язальних, деліктних), не пов’язаних 

безпосередньо з наданням сервісних послуг, Головний сервісний центр МВС 

як юридична особа публічного права має розглядатися як рівний учасник 

цивільних відносин. Відповідно, до відносин за участю Головного сервісного 
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центру МВС мають застосовуватися положення цивільного законодавства, а з 

питань відшкодування шкоди, порушення суб’єктивних прав та невиконання 

договірних зобов’язань – положення інституту цивільно-правової 

відповідальності. 

Адже в діяльності Головного сервісного центру МВС можуть виникати 

питання різного характеру, наприклад, матеріально-технічного, зокрема: 

надання комунальних послуг, будівництво, ремонт приміщень та оргтехніки, 

комп’ютерної техніки, постачання ресурсів, включно, доступу до Інтернет, 

обслуговування баз даних реєстрів, для чого може виникати потреба вступу 

ГСЦ МВС в договірні відносини з іншими учасниками цивільних 

(господарських) відносин.  

З цього слідує, що правовий статус Головного сервісного центру МВС 

визначається не лише його адміністративно-правовим аспектом, адже він 

може бути, як юридична особа публічного права, рівним учасником 

приватних відносин (відносин координації, для регулювання яких 

застосовується, здебільшого, диспозитивний метод) та, одночасно, як суб’єкт 

адміністративного права, учасником адміністративно-правових відносин 

(відносин субординації, в яких Головний сервісний центр МВС виступає як 

суб’єкт владних повноважень), а й суб’єктом приватно-правових відносин. 

До того ж, якщо рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових, 

службових осіб чи працівників Головного сервісного центру МВС незаконно 

порушено суб’єктивні права особи приватного права, завдано матеріальної 

чи моральної шкоди, Головний сервісний центр МВС може бути притягнутий 

до цивільно-правової відповідальності.  

Надання сервісних послуг наразі є дискусійним і таким, що потребує 

глибоких наукових розвідок та аргументацій. Це зумовлене в першу чергу, 

специфікою Головного сервісного центру МВС України, який наділений 

владними повноваженнями, відповідно і начальник якого має повноваження 

видавати обов’язкові до виконання накази та розпорядження, і одночасно, у 

відносинах з особами приватного права щодо надання сервісних 
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(адміністративних) послуг – позиціонується як «суб’єкт служіння» суб’єктам 

замовлення та споживання сервісних послуг (суб’єктам звернення), який 

зобов’язаний дотримуватися вимог закону (представниками ГСЦ МВС, які 

безпосередньо вступають у відносини з суб’єктами звернення від імені ГСЦ 

МВС), в т.ч. нормативних (підзаконних) актів МВС України та начальника 

Головного сервісного центру МВС України. 

Наведене дає підстави для класифікації площин відносин за участю 

Головного сервісного центру МВС, правопорушення в яких дають підстави 

для притягнення Головного сервісного центру МВС чи його посадових, 

службових осіб та працівників до певного виду відповідальності. Такими є: 

1) публічно-сервісні відносини з надання реєстраційних, дозвільних, 

правовстановлюючих та презюмуючих послуг суб’єктам звернення; 2) 

організаційно-управлінські відносини Головного сервісного центру МВС з 

іншими учасниками адміністративних правовідносин, що не є суб’єктами 

звернення за сервісними (адміністративними) послугами; 3) цивільні 

відносини щодо матеріальних та нематеріальних благ (які не є наданням 

сервісних (адміністративних) послуг Головним сервісним центром); 4) 

правоохоронні відносини, в яких забезпечує охорону публічних та приватних 

інтересів, прав і свобод учасників адміністративних відносин, що виникають 

у зв’язку з наданням адміністративних (сервісних) послуг; 5) правоохоронні 

відносини, в яких постраждала особа реалізовує правомочність у здійсненні 

права на захист порушеного, оспорюваного чи невизнаного права, 

пред’являючи вимоги до Головного сервісного центру МВС; 6) внутрішні: 

організаційні, управлінські, кадрові, трудові, контрольні відносини, які 

виникають в структурі Головного сервісного центру МВС у зв’язку із 

здійсненням ним повноважень у відповідності до покладених на нього 

функцій та завдань; 7) процесуальні та процедурні: щодо дотримання 

процедури надання адміністративних (сервісних) послуг Головним сервісним 

центром МВС, застосування та дотримання процедур при прийнятті на 

роботу чи посаду працівників, службовців, посадових осіб Головного 



299 

сервісного центру МВС, застосування до них заохочень чи притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; по відношенню до осіб, які звернулися із 

скаргами, пропозиціями чи клопотаннями у відповідності до вимог Закону 

України «Про звернення громадян» [323] чи в процесуальних відносинах, 

коли Головний сервісний центр МВС виступає в суді позивачем, 

відповідачем, свідком чи третьою особою залученою до участі в справі. 

Закономірно, що коли ставиться питання про адміністративно-правову 

відповідальність суб’єкта адміністративних правовідносин, в першу чергу, 

розглядається питання притягнення фізичної чи юридичної особи за 

правопорушення, яке полягає в порушенні приписів адміністративного 

законодавства. В такому випадку державний орган адміністративної 

юрисдикції вирішує питання про притягнення порушника до 

адміністративно-правової відповідальності та приймає щодо нього 

індивідуальний адміністративний правозастосовний акт. Тож він виконує 

юрисдикційну функцію.  

Поставимо питання: чи буде визнаватися такою відповідальністю 

скасування актів Головного сервісного центру МВС Міністром внутрішніх 

справ України? Пунктом 4 Розділу V Положення про Головний сервісний 

центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 07.11.2015 р. № 1393 [306] наразі регламентовано, що ГСЦ МВС у межах 

повноважень, на основі й на виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-

розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і 

контролює їх виконання. Ці акти ГСЦ МВС можуть бути скасовані 

Міністром внутрішніх справ України повністю чи в окремій частині. 

Звичайно, що від імені ГСЦ МВС України діє його посадова особа – 

начальник Головного сервісного центру МВС, до повноважень якого 

віднесено видання у межах повноважень обов’язкових для виконання актів 

організаційно-розпорядчого характеру та забезпечення контролю за їх 

виконанням (пп. 7 п. 12 Розділу V Положення) [306]. Напевно, що ні. Якщо 
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скасування акту (нормативного чи індивідуального характеру) мало 

підставою порушення прав, свобод осіб приватного права, то звернення такої 

особи до суб’єкта порушення чи до вищого органу центральної влади, 

наділеного повноваженнями скасування такого акту є засобом захисту 

порушеного, невизнаного чи оспорюваного права. І в такому випадку в теорії 

права йдеться про захист порушеного права в адміністративному порядку, 

що, як не дивно на перший погляд, врегульовано ст. 17 ЦК України, якою 

закріплено, що у випадках, встановлених Конституцією України та законом, 

особа має право звернутися за захистом цивільного права та інтересу до 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 

органу місцевого самоврядування. Орган державної влади, орган влади 

Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування 

здійснюють захист цивільних прав та інтересів у межах, на підставах та у 

спосіб, що встановлені Конституцією України та законом. Рішення ж, 

прийняте зазначеними органами щодо захисту цивільних прав та інтересів, не 

є перешкодою для звернення за їх захистом до суду [451]. 

Доречі, ст. 16 ЦК України серед способів захисту цивільних прав 

визначає визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

 Але ж скасування неправомірного акту можливе і без такого звернення 

потерпілого до адміністративного органу чи до суду для вирішення захисту 

порушеного права в судовому порядку. Сам суб’єкт адміністративних 

правовідносин, наділений владними повноваженнями може в контрольно-

наглядовому порядку виявити порушення і скасувати виданий ним владно-

розпорядчий акт, або ж вищестоячий орган, який контролюючи таку 

діяльність підвладного суб’єкта, виявивши таке порушення. 

В. Галунько зазначив, що скасування адміністративних актів 

застосовується виключно до неправомірних (нікчемних) актів, а суб’єктом 

скасування може бути не лише адміністративний орган, який ухвалив акт, а й 
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адміністративний орган вищого рівня, що володіє такою компетенцією, чи 

суд. Він виділив два порядки скасування таких актів: адміністративний та 

судовий. Закономірно, що суб’єктом адміністративного скасування може 

бути як орган, який видав акт, так і вищестоячий орган [21, с. 231]. Втім, 

аналіз Положення про Головний сервісний центр МВС свідчить, що такий 

загальноприйнятий порядок ним не передбачено. Точніше, ним не 

передбачено правомочність начальника Головного сервісного центру МВС 

України скасовувати будь-які акти: власні, підвладних йому службових осіб 

чи актів структурних підрозділів. Тому виникає закономірне питання щодо: 

1) можливості скасування актів Регіональних сервісних центрів та 

територіальних сервісних центрів їх вищестоячими органами в системі 

сервісної служби МВС1; 2) скасування власних актів Регіональними 

сервісними центрами МВС та територіальними сервісними центрами.  

Формально, п. 4 Розділу V Положення про Головний сервісний центр 

МВС передбачено, що ГСЦ МВС у межах повноважень, на основі й на 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого 

характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і контролює їх 

виконання. Право скасовувати ці акти надано Міністру внутрішніх справ 

України повністю чи в окремій частині.  

З метою усунення прогалин, невпорядкованості в механізмі правового 

регулювання відносин в сфері надання сервісних послуг МВС, зокрема, з 

питань компетенції та повноважень скасування неправомірних актів органів 

та посадових осіб системи надання сервісних послуг МВС, пропонуємо п. 4 

Розділу V Положення про Головний сервісний центр МВС [306] викласти в 

наступному формулюванні: «ГСЦ МВС у межах повноважень, на основі й на 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого 

                                         
1 Термін «сервісна служба МВС» запрпонована нами для ідентифікації напрямку діяльності МВС  



302 

характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і контролює їх 

виконання. 

Акти ГСЦ, РСЦ та ТСЦ МВС можуть бути скасовані Міністром 

внутрішніх справ України повністю чи в окремій частині. 

Акт індивідуальної дії може бути скасований суб’єктом, який його 

видав чи вищестоячими органом виключно у випадках: відсутності правових 

підстав для його видачі; якщо видача акта чи його зміст протирічить вимогам 

закону». 

Підпункт 7 п. 12 Розділу V Положення про Головний сервісний центр 

МВС [306] пропонуємо викласти в наступному формулюванні: «видає у 

межах повноважень обов’язкові для виконання акти організаційно-

розпорядчого характеру та забезпечує контроль за їх виконанням. Скасовує 

акти, видані ГСЦ МВС, РСЦ та ТСЦ МВС виключно у випадках: відсутності 

правових підстав для його видачі; якщо видача акта чи його зміст 

протирічить вимогам закону». 

Частина 1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України 

закріплює два види таких актів: нормативно-правовий акт - акт управління 

(рішення) суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, 

припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і 

який розрахований на довгострокове та неодноразове застосування (п. 18); 

індивідуальний акт - акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий 

(прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку 

надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів 

визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням 

або має визначений строк (п. 19) [324]. 

Визначаємо, що вирішення питання щодо скасування акту Головного 

сервісного центру МВС, як нормативного, так і індивідуального можливе як 

в адміністративному порядку, хоч і обмеженому скасуванням лише актів 

ГСЦ МВС Міністром внутрішніх справ України, так і в судовому.  
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Загальні способи звернення до адміністративного суду та захисту права 

у публічно-правових відносинах закріплено ч. 1 ст. 5 та ч. 2 ст. 245 КАС 

України. Захист порушених прав, свобод, законних інтересів осіб внаслідок 

їх порушення рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних 

повноважень в судовому порядку можливий шляхом прийняття судом 

рішення, яким або позов позивача задовольняється повністю або частково, 

або суд вирішує відмовити в його задоволенні повністю або частково. У разі 

задоволення позову суд може прийняти рішення про: 1) визнання 

протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його 

положень; 2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи 

окремих його положень; 3) визнання дій суб’єкта владних повноважень 

протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; 4) 

визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та 

зобов’язання вчинити певні дії; 5) встановлення наявності чи відсутності 

компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень; 6) прийняття 

судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини, та стягнення з 

відповідача - суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, 

заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю; 10) 

інший спосіб захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших 

суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень, який не суперечить закону і забезпечує ефективний 

захист таких прав, свобод та інтересів. Частина 3 ст. 245 КАС України 

закріпила, що у разі скасування нормативно-правового або індивідуального 

акта суд може зобов’язати суб’єкта владних повноважень вчинити необхідні 

дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких 

він звернувся до суду. Згідно частини 4 ст. 245 КАС України у випадку, 

визначеному пунктом 4 частини другої цієї статті, суд може зобов’язати 

відповідача - суб’єкта владних повноважень прийняти рішення на користь 

позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і 

прийняття такого рішення не передбачає права суб’єкта владних 



304 

повноважень діяти на власний розсуд. У випадку, якщо прийняття рішення 

на користь позивача передбачає право суб’єкта владних повноважень діяти 

на власний розсуд, суд зобов’язує суб’єкта владних повноважень вирішити 

питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його правової оцінки, 

наданої судом у рішенні. Важливою гарантією прав осіб та забезпечення 

законності діяльності органів державної виконавчої влади, яким є і 

спеціалізований територіальний орган з надання сервісних послуг МВС 

України став зміст частини 5 ст. 245 КАС України, згідно якої у випадку, 

якщо судом визнано нормативно-правовий акт протиправним і нечинним 

повністю або в окремій частині і при цьому виявлено недостатню правову 

урегульованість відповідних публічно-правових відносин, яка може 

потягнути за собою порушення прав, свобод та інтересів невизначеного кола 

осіб, суд має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень прийняти 

новий нормативно-правовий акт на заміну нормативно-правового акта, 

визнаного незаконним повністю або у відповідній частині [324]. 

Наразі адміністративні суди уповноважені вирішувати спори 

предметно, в межах заявлених позивачами вимог. Відсутність доказів 

порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його 

захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді 

справи по суті і є підставою для прийняття судом рішення про відмову в 

позові. Водночас, Конституційний Суд України у рішенні від 30.01.2003 № 3-

рп/2003 зазначив, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за 

умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне 

поновлення в правах. Загальною декларацією прав людини 1948 року [121] 

передбачено, що кожна людина має право на ефективне поновлення в правах 

компетентними національними судами у випадках порушення її основних 

прав, наданих їй конституцією або законом (стаття 8). Право на ефективний 

засіб захисту закріплено також у Міжнародному пакті про громадянські та 

політичні права [327] (стаття 2) і в Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод (стаття 13) [325]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_01_30/pravo1/KS03004.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2003_01_30/pravo1/KS03004.html?pravo=1
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Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях завжди визначає 

необхідність та обов’язок держави забезпечувати ефективний захист прав 

заявників. Наприклад, в п. 75 рішення у справі «Афанасьєв проти України» 

(заява №38722/02) Суд зазначив, що зміст зобов'язань за статтею 13 залежить 

від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, 

що вимагається статтею 13, має бути «ефективним» як у законі, так і на 

практиці, зокрема у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене 

діями або недоглядом органів влади відповідної держави (рішення «Айдин  

(Aydin) проти Туреччини» від 22 вересня 1997 року, Звіти 1997-VI, сс. 1895-

96, параграф 103 та «Кайя (Kaya) проти Туреччини» від 19 лютого 1998 року, 

звіти 1998-I, сс. 329-30, параграф 106) [369]. 

Подібну позицію Суд зайняв і в справі «Майстренко проти України» 

(Заява № 45811/16) (п. 5, 9).  

В науковій літературі з цього питання визначається, що під ефективним 

засобом (способом) слід розуміти такий засіб, який призводить до потрібних 

результатів, ефектом яких повинне бути забезпечення поновлення 

порушеного права [14]. Загалом визначається, що положення ст. 6 Конвенції 

ЄКПЛ 1950 р. (право кожного на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і неупередженим судом), ст. 

13 (право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, 

навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої 

офіційні повноваження) в національному законодавстві знайшли закріплення 

в ст. 2 КАС України, якою визначено завдання та основні засади 

адміністративного судочинства: завданням адміністративного судочинства є 

справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з 

боку суб’єктів владних повноважень [324]. 

Звичайно, захист порушеного права суб’єкта звернення і юридична 

відповідальність суб’єкта надання адміністративних послуг чи його 
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посадових осіб – то дві різних сфери. Дійсно, інколи захист прав 

постраждалої внаслідок порушення її прав особи досягається вирішенням 

питань захисту та застосування способів захисту в процесі притягнення 

порушника до відповідальності і застосування до нього засобів примусу. 

Проте, визначаємо, що скасування нормативного чи індивідуального акту 

може бути і не тим, і не іншим. Навіть навпаки, внаслідок скасування акту 

особа може втратити набуті внаслідок реалізації індивідуального акту права 

та спеціальну правосуб’єктність. Та все ж, якщо акт скасовується на 

звернення суб’єкта звернення, йдеться про те, що таке скасування є способом 

захисту прав такого суб’єкта. Наслідком встановлення факту порушення 

таким актом прав особи може бути встановлення протиправності в діях 

суб’єкта владних повноважень та вирішення питання притягнення 

порушника (юридичну особу публічного права – носія публічних 

повноважень) чи його посадових осіб чи працівників до кримінальної, 

адміністративної, дисциплінарної чи цивільної відповідальності. 

В працях науковців, які досліджували поняття адміністративної 

відповідальності, її ознак, функцій та особливостей застосування, 

здебільшого, увага приділялася фізичній особі-порушнику норм 

адміністративного законодавства. Так, автори підручника «Адміністративне 

право України. Повний курс» за редакцією В. Галунька [21] розглядають її в 

контексті дисциплінарної та матеріальної відповідальності державного 

службовця в межах інституту службового права та адміністративної 

відповідальності фізичних та юридичних осіб в межах інституту 

адміністративно-деліктного права. 

В. Авер’янов визначив адміністративну відповідальність як різновид 

юридичної відповідальності, що є адміністративним правовідношенням, яке 

виникає у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими 

особами) до осіб, що вчинили адміністративний проступок, передбачених 

нормами адміністративного права особливих санкцій – адміністративних 

стягнень [19, с. 430-431]. 



307 

Г. Бондаренко запропонував авторське визначення адміністративної 

відповідальності як форми реагування держави на правопорушення, що 

виражається в застосуванні державою санкцій по відношенню до винної 

особи в порядку і межах, визначених законодавством; як обов’язок 

правопорушника відповідати за свою протиправну поведінку та зазнавати 

несприятливих наслідків, передбачених санкцією правової норми [333, с. 84]. 

Т.О. Коломоєць надала визначення адміністративної відповідальності, 

яке претендує на звання доктринального. Визначена як вид юридичної 

відповідальності, така відповідальність є реакцією держави в особі 

уповноважених органів на відповідну категорію протиправних діянь 

(адміністративних проступків), відповідно, на правопорушника покладається 

обов’язок відповідати у зв’язку з вчиненням правопорушення перед 

уповноваженим державним органом за свої неправомірні дії та понести 

адміністративне стягнення в установлених законом порядку та формі [152, с. 

10]. І. Галаган розуміє адміністративну відповідальність як результат 

застосування у встановленому законом порядку уповноваженими на те 

державними органами та службовими особами адміністративних стягнень, 

які визначені санкціями адміністративно-правових норм стосовно винного 

вчинення адміністративних проступків, щодо яких має місце державний і 

публічний осуд, яким осуджується особа та її протиправна поведінка. Такі 

стягнення мають на меті їх покарання, виправлення і перевиховання тощо 

[335, с. 41]. А. Комзюк визначає поняття адміністративної відповідальності 

через адміністративні стягнення, які застосовуються до правопорушників, які 

вчинили адміністративні проступки, що має наслідком для таких осіб 

обтяжливих наслідків майнового, морального, особистісного чи іншого 

характеру. Такі стягнення накладаються уповноваженими на те органами чи 

посадовими особами на підставах та в порядку, встановленому нормами 

адміністративного права [336, с. 84]. На думку С. Гончарука адміністративна 

відповідальність є різновидом правової відповідальності. Вона є 

специфічною формою реакції держави в особі її компетентних органів на 
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відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних 

проступків), згідно з якою особи, які скоїли правопорушення, повинні 

відповісти перед повноважними державними органами за свої неправомірні 

дії та понести за це адміністративні стягнення у встановленому законом 

порядку [336, с. 19]. 

Більшість науковців, які робили визначення адміністративної 

відповідальності, сходяться в думці, що найбільш вдалою є дефініція, 

запропонована В. Колпаковим. За його визначенням адміністративна 

відповідальність – це примусове, з додержанням встановленої процедури, 

застосування правомочним суб’єктом передбачених законодавством за 

вчинення адміністративного проступку заходів впливу до правопорушника за 

вчинене ним правопорушення [337]. 

О.М. Мельник, досліджуючи адміністративно-правовий статус 

працівника митної служби, визначила одним з важливих його елементів 

відповідальність, яку вона визначила як нормативно передбачені державно-

владні заходи примусового характеру, що настають як реакція 

уповноважених державою органів або посадових осіб за вчинення 

працівником митної служби правопорушення, пов’язаного з виконанням 

останнім обов’язків у митній справі [220, с. 12]. Вона визначила, що залежно 

від характеру протиправних дій і ступеня їх громадської безпеки працівники 

митної служби можуть нести кримінальну, матеріальну, адміністративну або 

дисциплінарну відповідальність. Нею також запропоноване авторське 

визначення поняття дисциплінарної відповідальності працівника митної 

служби як усвідомлення працівником необхідності добровільно та належним 

чином виконувати свої обов’язки та використовувати права в межах наданої 

компетенції, а у разі вчинення дисциплінарного проступку внаслідок 

недодержання вказаних вимог – зазнати дисциплінарного стягнення у 

порядку, передбаченому законодавством [220, с. 12]. Водночас, маємо сумнів 

щодо достатності підстав для визначення відповідальності через категорію 

«усвідомлення». Адже ми схиляємося до висновку щодо достатності 
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аргументів тих науковців, які визначали «відповідальність» через 

перетерпівання негативних наслідків особою своєї неправомірної поведінки у 

формі стягнень, визначених законом, які застосовуються до порушника в 

установленому законом порядку.  

Визначаємо, що в силу специфіки покладених на Головний сервісний 

центр МВС завдань правоохоронного характеру його публічно-сервісної 

діяльності, необхідності забезпечення законності, правопорядку та охорони 

прав осіб приватного права при реалізації державної політики у сферах 

надання адміністративних та інших послуг, безпеки дорожнього руху та 

перевезення небезпечних вантажів, забезпечення у визначеному порядку 

державного контролю за додержанням суб’єктами господарювання та 

іншими суб’єктами вимог законодавства в цих сферах, моніторинг у 

визначений законодавством спосіб дотримання суб'єктами господарської 

діяльності та іншими суб'єктами норм, правил та стандартів у відповідній 

сфері, загалом безпеки експлуатації автомобільного транспорту та ін., є всі 

достатні підстави для покладання тих основоположних підходів та принципів 

правової відповідальності до відповідальності працівників Головного 

сервісного центру МВС. Аналіз чинного законодавства та практики його 

застосування, висновків та аргументів науковців щодо загальних 

характеристик юридичної відповідальності, дають підстави для висновку, що 

в залежності від характеру протиправних дій і ступеня їх громадської 

безпеки працівники Головного сервісного центру МВС можуть нести 

кримінальну, матеріальну, адміністративну або дисциплінарну 

відповідальність. Щоправда, як ми вже зазначали, це положення має бути 

закріплене в Положенні про Головний сервісний центр МВС. 

Стосовно дисциплінарної відповідальності працівника Головного 

сервісного центру МВС визначаємо, що Положенням про Головний 

сервісний центр МВС така не визначена. Водночас, щодо осіб кадрового 

складу ГСЦ МВС, на які поширюється дія Закону України «Про державну 
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службу» [286], поширюються його положення щодо притягнення державного 

службовця до дисциплінарної відповідальності. 

Стаття 65 Закону України «Про державну службу» закріплює підстави 

для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. 

Такою визначено вчинення такою особою дисциплінарного проступку, тобто 

протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає 

у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх 

посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення. Частиною 2 ст. 65 означеного Закону України 

таким визначено: 1) порушення Присяги державного службовця; 2) 

порушення правил етичної поведінки державних службовців; 3) вияв 

неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; 4) 

дії, що шкодять авторитету державної служби; 5) невиконання або неналежне 

виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів 

(розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх 

повноважень; 6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

кримінального або адміністративного правопорушення; 8) невиконання 

вимог щодо політичної неупередженості державного службовця; 9) 

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб; 10) подання під час вступу на 

державну службу недостовірної інформації про обставини, що 

перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання 

необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження 

служби; 11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення 

відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та 

близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення; 12) прогул 

державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох 

годин протягом робочого дня) без поважних причин; 13) поява державного 
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службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 14) прийняття державним службовцем 

необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного 

або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння 

шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу 

кримінального або адміністративного правопорушення; 15) прийняття 

державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо 

застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного 

Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу [286]. 

Притому, основною проблемою, як зазначалося, залишається 

відсутність визначення чітких критеріїв правового статусу працівників 

Головного сервісного центру МВС як державних службовців, що давало б 

підстави визначати всі питання, які стосуються їх функціональних обов’язків, 

дисципліни, прав, обов’язків та відповідальності, в т.ч. дисциплінарної на 

основі Закону України «Про державну службу». Формальною ознакою можна 

було б вважати проведення конкурсу на заміщення вакансії державного 

службовця та складання присяги державного службовця. Повторимося, що 

відсутність прямого зазначення в Законі України «Про державну службу» та 

Положенні про Головний сервісний центр МВС щодо визнання посадових 

осіб та співробітників (працівників) Головного сервісного центру щодо 

залучення їх до служби в даному органі як державних службовців інколи 

породжує питання щодо легітимності проведення таких конкурсів і 

визначення таких осіб державними службовцями. Звичайно, можна було б 

стверджувати, що оскільки в Положенні про Головний сервісний центр МВС 

прямо визначено, що Головний сервісний центр МВС є територіальним 

органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ, а 

реєстрація його в Єдиному реєстрі як органу державної влади вже дає 

підстави для визнання співробітників та працівників такого державного 

органу державними службовцями. Тим не менше, юридична точність вимагає 

чіткості визначень, особливо в питаннях правового статусу працівників 
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такого державного органу, адже йдеться про дисципліну, функціональні 

обов’язки та контроль за їх виконанням та особливості притягнення таких 

осіб до відповідальності, зокрема, матеріальної та дисциплінарної. 

Тому пропонуємо доповнити п. 4 Розділу І абзацом п’ятим наступного 

змісту: «кадровий розпис працівників ГСЦ МВС, які є державними 

службовцями і на яких поширюється дія Закону України «Про державну 

службу» визначає Міністр внутрішніх справ». 

О. Кузьменко визначив дисциплінарну відповідальність державного 

службовця як вид і міру обов’язку державного службовця зазнавати 

негативних наслідків примусового й обмежувального характеру за вчинення 

дисциплінарного проступку, яка накладається визначеними органами чи 

посадовими особами на підставі та в порядку, установленими законом [21, с. 

374].  

Річ у тім, що саме по собі поняття дисциплінарної відповідальності 

було вироблене в трудовому праві та закріплене трудовим законодавством. 

В.В. Середа визначив, що дисциплінарна відповідальність розглядається у 

двох аспектах: 1) як реакція роботодавця на дисциплінарний проступок у 

сфері трудових відносин, можливість застосування до порушника заходів 

дисциплінарного стягнення, визначених у трудовому законодавстві; 2) як 

наслідок невиконання чи неналежного виконання працівником трудових 

обов’язків конкретним працівником із застосуванням санкцій за порушення 

трудової дисципліни. З цього він робить висновок, що зі сторони 

роботодавця реакція на дисциплінарний проступок працівника полягає в 

тому, щоб отримавши пояснення від працівника і виявивши відсутність 

підстав для непритягнення його до відповідальності, застосувати до нього 

санкції, передбачені трудовим законодавством [339, с. 19]. З цього ним 

зроблено закономірний висновок, що дисциплінарна відповідальність має 

обов’язком порушника відповісти за вчинений дисциплінарний проступок і 

відчути негативні наслідки своєї неправомірної поведінки у вигляді 
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дисциплінарних стягнень: обмежень особистого, організаційного чи 

майнового порядку [339, с. 19]. 

Автором в аспекті порушення трудового законодавства визначено 

підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності та її ознаки. 

Солідаризуємося з його визначенням, що підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності є порушення працівником трудової 

дисципліни, яке полягає у винному невиконанні чи неналежному виконанні 

працівником покладених на нього трудових обов’язків. Ним також зроблено 

висновок, що незалежно від того, на підставі якого нормативно-правового 

акта настає дисциплінарна відповідальність, їй притаманні певні загальні 

ознаки: 1) її підставою є дисциплінарний проступок; 2) за такий проступок 

передбачено накладення дисциплінарного стягнення; 3) стягнення застосовує 

уповноважений на те орган (посадова особа) в порядку підлеглості; 4) межі 

«дисциплінарної влади» цього органу (посадової особи) чітко встановлено 

правовими нормами; 5) службовець, на якого накладено дисциплінарне 

стягнення, може його оскаржити у вищий орган (вищій посадовій особі) або в 

суд; 6) за один дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне 

дисциплінарне стягнення [339, с. 19]. 

Відповідно, принципами дисциплінарної відповідальності, які 

відображають сутність правових норм, якими врегульовано відповідні 

відносини є: законність дисциплінарної відповідальності; обґрунтованість 

дисциплінарної відповідальності; доцільність дисциплінарної 

відповідальності; справедливість дисциплінарної відповідальності; 

презумпція невинуватості; швидкість настання дисциплінарної 

відповідальності; пропорційність дисциплінарної відповідальності; 

невідворотність дисциплінарної відповідальності [339, с. 19]. 

Такі ознаки та принципи дисциплінарної відповідальності є 

загальними. О. Кузьменко також визначив, що дисциплінарна 

відповідальність державного службовця має загальні та спеціальні ознаки. 

Щоправда, серед загальних ознак він визначив: зовнішній характер; 
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пов’язаність з державним примусом; установлення нормативно-правовими 

актами; застосування виключно за вчинення дисциплінарного проступку, та 

ін. [21, с. 374]. 

Визначаємо, що загальні ознаки та принципи дисциплінарної 

відповідальності, визначені В.В. Середою, більш повною мірою 

характеризують їх. Вважаємо, що оскільки дисциплінарна відповідальність 

державного службовця є кваліфікованим видом загальної категорії 

«дисциплінарної відповідальності», то до неї варто застосовувати загальні 

ознаки та принципи, визначені цим науковцем, тим більше, що вони 

ґрунтуються на тлумаченні норм позитивного права (актів чинного 

законодавства). 

Д.О. Іщук визначив, що загальна дисциплінарна відповідальність 

регулюється КЗпП України та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку і поширюється на всіх працівників, окрім працівників, для яких 

встановлено спеціальну дисциплінарну відповідальність. Нею встановлено 

види стягнень, порядок їх застосування й зняття. З цього він робить 

висновок, що у випадках, коли не може бути застосована спеціальна 

дисциплінарна відповідальність, діє загальна. Науковець визначив, що 

спеціальна дисциплінарна відповідальність передбачається лише для 

конкретно визначених категорій працівників спеціальними нормативно-

правовими актами [140, с. 79]. 

Водночас, О. Кузьменко було визначено спеціальні ознаки, які 

притаманні лише дисциплінарній відповідальності державного службовця. 

Серед них: урегульованість законодавством про державну службу (в першу 

чергу, Законом України «Про державну службу»); застосування виключно до 

державних службовців; підставою для визнання поведінки чи поступку (дії, 

вчинку) дисциплінарним проступком є невиконання або неналежне 

виконання посадових обов’язків, в т.ч. порушення правил етичної поведінки 

(кодексу поведінки державного службовця) чи інше порушення службової 

(трудової) дисципліни; порушення дисциплінарного провадження на підставі 
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відповідного наказу (розпорядження) посадовою особою, зокрема, міністром 

стосовно державного секретаря відповідного міністерства чи суб’єктом 

призначення стосовно інших державних службовців; особливий перелік 

дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватись до державного 

службовця [21, с. 374]. 

Д.О. Іщук, досліджуючи сутність і зміст відповідальності 

Національного Антикорупційного бюро України, визначив особливості 

юридичної відповідальності їх працівників. За його визначенням вони мають 

подвійний статус: є громадянами і є працівниками Національного 

Антикорупційного бюро України, що зумовлює особливості їх 

відповідальності: професійні та непрофесійні. На його переконання, оскільки 

такі особи є працівниками правоохоронного органу зі спеціальним правовим 

статусом, реалізація якого має особливе значення для підтримання належного 

функціонування всього механізму держави, то і порядок притягнення їх до 

відповідальності має бути особливим [140, с. 79]. Науковець поділяє погляди 

тих вчених, які виділяють позитивну та негативну відповідальність. До 

позитивної він відносить присягу і усвідомлення особою необхідності 

належного виконання ним своїх професійних обов’язків на основі принципу 

законності. Негативну він визначає на підставі ч. 2 ст. 20 Закону України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» [343], якою закріплено, що 

працівники Національного бюро за свої протиправні дії чи бездіяльність 

несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність. Закон не містить конкретних посилань на норми КК, ЦК чи 

КпАП України. Сам же Закон України «Про Національне антикорупційне 

бюро України» визначає підстави та регламентує порядок притягнення 

працівників до дисциплінарної відповідальності.  

Ми не поділяємо поглядів науковців щодо поділу відповідальності на 

позитивну та негативну, оскільки «позитивна» визначається ними як 

суб’єктивне усвідомлення моделі правильної поведінки і слідування їй. 

Вбачаємо у такому підході визначення «позитивною відповідальністю» 
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суб’єктивну сторону складу дисциплінарного правопорушення, що 

виражається у формі вини – усвідомлення працівником правильної моделі 

правомірної поведінки і несення відповідальності за поведінку неправомірну. 

Визнаємо, що і науковцями, і в актах законодавства зустрічається 

застосування терміну «відповідальність» як «відповідального ставлення» до 

виконання своїх обов’язків, функцій, повноважень, тощо. В цьому контексті, 

дійсно, має місце «позитивне» сприйняття категорії «відповідальність» як 

антоніма чи протиставлення терміну «халатне ставлення до виконання своїх 

обов’язків». В такому «позитивному» сенсі «відповідально» є синонімом 

понять «дбайливо», «сумлінно», «турботливо», а відтак, застосування 

поняття «відповідально» в такому контексті є цілком допустимим. 

 В контексті визначення поняття дисциплінарної відповідальності та її 

підстав, визначених Д.О. Іщук та Г. Петришиною-Дюг, зокрема, визначення 

дисциплінарного проступку як підстави; передумов такої відповідальності – 

санкцій, визначених правовими нормами, які передбачають застосування 

суб’єктом дисциплінарної влади по відношенню до правопорушника 

(суб’єкта дисциплінарного проступку) дисциплінарного стягнення в 

позасудовому порядку [140, с. 79; 344, с. 37]. 

Савранчук С.Л., досліджуючи особливості адміністративно-правового 

статусу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України» 

визначив особливості його дисциплінарної відповідальності як обов’язок 

спеціального суб’єкта відповідальності (посадових осіб антикорупційної 

прокуратури) понести покарання, передбачене нормами Закону України «Про 

прокуратуру», Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, 

Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру за протиправне 

або неналежне виконання своїх посадових обов’язків та порушення трудової 

дисципліни, що передбачає застосування визначеної системи стягнень та 

містить особливий порядок оскарження до адміністративного суду або до 

Вищої ради правосуддя [345, с. 13]. Науковець, оскільки закон визначає лише 

особливості притягнення прокурора Спеціалізованої антикорупційної 
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прокуратури України до дисциплінарної відповідальності, визначив також 

особливості його адміністративної відповідальності прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як посадової особи цього 

органу [345, с. 13].  

Чібісов Д.О., розглядаючи юридичну відповідальність Національного 

антикорупційного бюро України як міжгалузевого комплексного правового 

інституту і розуміючи його як правовідносини охоронного виду, що 

виникають внаслідок особливого юридичного факту (правопорушення) і 

представляють собою систему заходів державного примусу по відношенню 

до особи, винної в неправомірній поведінці з метою відновлення порушених 

прав, стимулювання дотримання норм права та попередження вчинення 

правопорушень, звертається до вирішення питання особливостей юридичної 

відповідальності її працівників [457, с. 12]. Він визначив, що в залежності від 

виду протиправної поведінки працівники Національного антикорупційного 

бюро України у разі вчинення протиправних діянь можуть нести 

адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну 

відповідальність. Нажаль, науковець, визнаючи, що підстави юридичної 

відповідальності працівників Національного антикорупційного бюро України 

потребують подальшої деталізації, не розкриває їх, визначаючи лише, що до 

порушників-працівників Національного антикорупційного бюро України 

повинні забезпечуватися базові принципи, закріплені ст. 61 Конституції 

України, зокрема, що юридична відповідальність особи повинна мати 

індивідуальний характер [457, с. 12]. 

Вбачаємо ту ж ваду і в правовому регулюванні питань визначення 

підстав та особливостей притягнення працівників Головного сервісного 

центру МВС до дисциплінарної відповідальності. 

Звертає увагу, що до структури системи органів внутрішніх справ МВС 

України входять: Національна поліція України, Державна прикордонна 

служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 

Національна гвардія України, Державна міграційна служба України, 
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Головний сервісний центр МВС України. На сьогоднішній день питання 

дисциплінарної відповідальності осіб, які є працівниками органів державної 

виконавчої влади врегульовано: Законом України «Про державну службу» 

[286], Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх 

справ України» [339], Законом України «Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України» [289], Законом України «Про Дисциплінарний 

статут Збройних Сил України» [341] та ін.  

Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» 

визначено, що його дія поширюється на військовослужбовців Служби 

зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії 

України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної 

служби транспорту, Управління державної охорони України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, органів 

спеціального призначення з правоохоронними функціями [341]. Відповідно, 

Законом України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції 

України» визначено, що цей Статут визначає сутність службової дисципліни 

в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їхніх 

керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а 

також порядок їх застосування та оскарження, а його дія поширюється на 

поліцейських та осіб рядового і начальницького складу Державного бюро 

розслідувань, які повинні неухильно додержуватися його вимог [289]. 

Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 

України» визначено, що цей Статут визначає сутність службової дисципліни, 

обов'язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

України (далі - особи рядового і начальницького складу) стосовно її 

дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права 

начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження 

дисциплінарних стягнень. Також закріплено, що дія цього Статуту 

поширюється на осіб начальницького складу Національного 
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антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які 

повинні неухильно додержуватися його вимог [339].  

Видається, що попри визначення Головного сервісного центру МВС 

утворений як юридична особа публічного права та є міжрегіональним 

територіальним органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ, відсутнє визначення його як воєнізованого органу, співробітники 

якого мають спеціальні звання рядового та начальницького складу органів 

внутрішніх справ. Відтак, відсутність кваліфікаційних ознак та прямого 

зазначення в відповідних дисциплінарних статутах органів внутрішніх справ, 

Національної поліції України, а тим паче, Збройних Сил України про 

поширення їх дії на співробітників Головного сервісного центру МВС не дає 

підстав для визнання дії зазначених статутів щодо зазначеного кола осіб. 

Формально, питання притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників Головного сервісного центру МВС має вирішуватися на основі 

положень Закону України «Про державну службу», який визначає принципи, 

правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, 

політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної 

служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок 

реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, 

що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях. Тим більше, що 

зазначений закон містить визначення поняття «Державної служби» як 

публічної, професійної, політично неупередженої діяльності із практичного 

виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 2) забезпечення 

реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і 

регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових 

актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг 

[286]. 

Проте, п. 1 Розділу І Положення про Головний сервісний центр МВС 

[306] містить визначення, згідно якого Головний сервісний центр МВС 
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утворений як юридична особа публічного права та є міжрегіональним 

територіальним органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ. Повторимося, визначення «сервісних» послуг в системі МВС України 

породжує масу дискусій та колізій практичного застосування положень 

чинного законодавства в цій сфері, адже наразі законодавство не містить 

визначення поняття «сервісних послуг» та співвідношення їх з 

«адміністративними послугами». Доктринальні судження дають лише 

підстави вважати, що «сервісні послуги МВС» є видом адміністративних 

послуг, які надаються сервісними центрами МВС, проте, це повинне віднайти 

своє закріплення в Положенні про Головний сервісний центр МВС. 

Водночас, закономірно, що потребує нормування і процедура надання 

сервісних послуг МВС, для чого пропонуємо прийняти проект Закону 

України «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх 

справ України», доповнивши його положеннями про особливості державної 

служби в органах сервісної служби МВС, дисциплінарну та матеріальну 

відповідальність працівників Головного сервісного центру та територіальних 

сервісних центрів МВС [345]. 

На підставі означених аргументів пропонуємо авторське визначення 

поняття дисциплінарної відповідальності посадових осіб та працівників 

Головного сервісного центру як виду дисциплінарної відповідальності 

державного службовця – обов’язку державного службовця зазнавати 

негативних наслідків примусового й обмежувального характеру за вчинення 

ним дисциплінарного проступку (вчинення протиправної винної дії або 

бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або 

неналежному виконанні працівником чи посадовою особою Головного 

сервісного центру МВС своїх посадових обов’язків, в т.ч. недотримання 

правил внутрішнього службового розпорядку, перевищення службових 

повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення та інших вимог, встановлених 
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нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення). 

Загалом, питання відповідальності публічної адміністрації на 

сьогоднішній день у всьому сіті є актуальним питанням. Оскільки світовою 

спільнотою, в ЄС вироблено усталені підходи до розуміння того, яким має 

бути публічне адміністрування та вироблено принципи і механізм його 

функціонування, є достатні підстави для запозичення Україною цих надбань. 

Тим більше, що модель управління в ЄС виявила свою достатню 

ефективність, відповідність високим ідеалам забезпечення прав людини До 

того ж, цього потребують євроінтеграційні тенденції в Україні, яка обрала 

шлях євроінтеграції, підписавши угоду про співробітництво з ЄС. 

Зауважимо, що на сьогоднішній день одним з ключових критеріїв належного 

сучасного публічного управління полягає в забезпеченні принципу 

«відповідальності публічної влади». Цей підхід є загальним, а тому він має 

бути реалізований як один з засадничих підходів функціонування будь-якого 

державного органу, включаючи Головний сервісний центр МВС. 

На 12-му Засіданні експертів програми Об’єднаних націй в публічній 

адміністрації та фінансах від 20.07.1995 р. «Нормативно-правова основа 

публічної адміністрації» було декларовано, що солідарність є основною 

місією державних адміністрацій у сучасних державах. Тому не можна 

допускати державного управління. Держава двадцять першого століття та 

державне управління не повинні мати авторитарні риси, успадковані від 

колоніальних часів або від застарілих ідеологій. Держава повинна бути 

справедливою, ефективною, наближеною до людей, прозорою та більш 

чуйною. Суть державного управління повинна змінюватися відповідно до 

очікувань суспільства, а його організація та правила повинні змінюватися як 

наслідок. Основною складністю має бути визначення в кожному випадку, які 

функції солідарності слід зберегти, а від яких слід відмовитись, а завданням 

публічної адміністрації буде висловлення публічного інтересу (п. 113) [347]. 

Визначено також, що суспільний інтерес породжує публічну місію, яка 
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повинна виконуватися під публічну відповідальність (п. 75). Яким би 

рішенням не було надано перевагу, повинна бути забезпечена 

відповідальність. Оскільки діяльність з надання публічних послуг вважається 

публічною послугою, відповідальність за неї покладається на уряд, який, 

таким чином, повинен тримати регулювання такої діяльності під контролем 

(п. 80). Визнається при цьому велика роль права в регулюванні відносин 

публічного адміністрування. Визначено, що метою права є ні знання, ні 

розуміння, а формування реальності шляхом регулювання відносин між 

суб'єктами; вона полягає не в визначенні цілей, а в тому, щоб встановити 

конкретні умови або обмеження, яких необхідно дотримуватись для 

досягнення цілей або отримання доступу до прав, встановлених законом (п. 

3) [347].  

Пунктом 23 документу ООН ST/SG/AC.6/1995/L.4 визначено Спільні 

Принципи. Вони ґрунтуються на праці Дж. Шварце, яка була взята за основу 

12 країнами Європейського Співтовариства (ЄС), але визнано, що її зміст 

можна поширити на Сполучені Штати Америки та Канаду в силу дуже 

загального характеру таких загальних принципів. Такими принципами 

визначено:  

(а) Принцип законності: адміністративні дії підпорядковуються закону, 

і закон визначає межі дискреційних повноважень, покладених на державні 

органи, які несуть відповідальність у разі заподіяння шкоди їх діяльністю; 

(b) Принцип рівності перед законом та заборона дискримінації: мається 

на увазі, що свавільне або необґрунтоване розмежування є незаконним; 

(c) Принцип пропорційності: вжиті заходи повинні бути пропорційні до 

переслідуваної мети. Цей принцип, вперше виражений у німецькому 

законодавстві та міжнародному праві, прийнятий як загальний принцип у 

всіх правових системах щодо державного управління, але він, як правило, 

відображається в конкретних принципах більш-менш обмеженого масштабу; 

(г) Принципи правової безпеки (або визначеності) та покладання на 

законні очікування: ці два принципи тісно пов'язані, оскільки обидва вони 
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передбачають зважування з принципом законності, з яким може виникнути 

конфлікт. Основним вираженням опори на законні очікування в країнах 

загального права є принцип справедливості естопеля; 

(е) Принципи адміністративної процедури, заснованої на верховенстві 

права: тут важче встановити справді загальні принципи. Однак, право на 

справедливий судовий розгляд або на захист є загальновизнаним, а обов'язок 

наводити мотиви окремого рішення все ще залишається суперечливим і, як 

правило, визнається у конкретних ситуаціях [347].  

Пунктом 107 означеного документу ООН ST/SG/AC.6/1995/L.4 було 

задекларовано також принципи публічного управління:  

 (а) право на справедливий судовий розгляд до прийняття будь-якого 

рішення, що зачіпає права особи; 

(b) право брати участь в адміністративній процедурі на основі широко 

визначеного locus standi; 

(c) судовий перегляд адміністративних рішень; 

(d) право доступу до офіційних документів за умови та винятків, 

передбачених законом; 

(e) обов'язок надавати відповідну інформацію громадянам; 

(f) відповідальність державного управління у разі шкоди, заподіяної 

його діяльністю [347]. 

Саме останній принцип, - принцип відповідальності державного 

управління у разі шкоди, заподіяної його діяльністю, - є визначальним в 

системі гарантій законності та служіння держави та її органів людині, її 

правам та свободам. 

Сьогодні, в умовах формування та впровадження оновленого підходу 

до публічного управління тема відповідальності публічної адміністрації все 

частіше стає предметом наукових обговорень та дискусій. Річ у тому, що 

будь-яке право для реальності його здійснення потребує забезпечення. І, в 

першу, чергу, нормативного забезпечення. Адже примусовий механізм 

держави характеризується здатністю ефективно впливати на учасників 
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суспільних відносин та поширювати публічну волю на членів суспільства, 

визначаючи оптимальну модель поведінки та наслідки за порушення 

приписів правових норм, якими така поведінка врегульована. Але проблема 

ускладнюється необхідністю формування таких механізмів, коли б держава 

встановлювала гарантії та забезпечувала їх дієвість навіть в ситуаціях, коли 

сама держава, її органи, посадові особи таких органів є відповідальними за 

шкоду, завдану ними при здійсненні публічного управління внаслідок: 

прийняття незаконних рішень; незаконних дій; бездіяльності державних 

органів чи службовців цих органів. 

Але, якщо в Україні ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства 

України передбачено, що виключно за правилами загального позовного 

провадження розглядаються справи у спорах щодо оскарження нормативно-

правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом; щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо 

позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної 

такими рішеннями, діями чи бездіяльністю [149], а ст. 1173 ЦК України 

закріплено, що шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними 

рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при 

здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, 

Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування 

незалежно від вини цих органів, як і шкода, завдана фізичній або юридичній 

особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або 

службової особи органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст. 1174 ЦК 

України). У випадку, якщо така шкода буда завдана фізичній або юридичній 

особі в результаті прийняття органом державної влади, органом влади 

Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування 

нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 
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місцевого самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб 

цих органів (ст. 1175 ЦК України), то варто визнати, що такий підхід 

застосовано не у всіх країнах. 

До 1887 року суверенний імунітет уряду США був необмежений. 

Відповідно, неможливо було звернутися з позовом до уряду. Відповідно до 

Закону Такер 1887 р. Сполучені Штати відмовились від свого суверенного 

імунітету щодо певних видів претензій. Хоча уряд, як правило, не 

застрахований від судових позовів, Закон Такера піддає уряд 

відповідальності за певними вимогами. Закон розширив юрисдикцію 

Позовного Суду, включивши позови про ліквідовану або 

непогашену шкоду, що випливають з Конституції (включаючи позовні 

вимоги згідно з П’ятою поправкою), федерального статуту чи постанови, а 

також позови у справах, що не виникають під дією делікту. Наразі текст 

Закону кодифікований у 28 § USC §§ 1346 (a) та 1491. Наразі, Закон Таккера 

дозволяє три види вимог до уряду: 1) контрактні вимоги, 2) позадоговірні 

вимоги, коли позивач вимагає повернення грошей, сплачених уряду, та 3) 

позадоговірні вимоги, коли позивач стверджує, що він є має право на виплату 

урядом. Наразі федеральне законодавство США не передбачає імунітетів ні 

для фізичних і юридичних осіб, а ні для держави, а ні для її органів та 

посадових осіб, а тому кадровому питанню приділяється велика увага, аби 

убезпечити публічну владу від можливого обов’язку відшкодувати шкоду в 

цивільному процесі.  

Зазначимо, що законодавство окремих Штатів США містить власні 

правила щодо публічного імунітету, можливості звертатися з позовами до 

уряду та меж такої відповідальності. Так, Урядовим Кодексом Штату 

Каліфорнія ст. 818 закріплено, що незважаючи на будь-яку іншу норму 

права, публічна особа не несе відповідальності за збитки, присуджені 

відповідно до розділу 3294 Цивільного кодексу, або інші збитки, завдані в 

першу чергу заради прикладу і шляхом покарання відповідача. Стаття 818.2 

визначає, що публічна особа не несе відповідальності за шкоду, заподіяну 
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прийняттям або невиконанням будь-якого закону чи іншого нормативного 

акту. Суб’єкт публічної адміністрації не несе відповідальності за заподіяння 

шкоди: видачею, відмовою видачі, призупиненням або відкликанням будь-

якого дозволу, ліцензії, свідоцтва, схвалення, наказу або аналогічного 

дозволу публічним суб'єктом або його працівником, якщо вони уповноважені 

прийняти рішення про визначення того, чи має бути виданий такий дозвіл, 

відмовлено у видачі, призупинено або відкликано такий дозвіл (ст. 818.4).  

Водночас, ст. 818.5 Урядового кодексу визначено, що департамент 

автотранспортних засобів несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану 

власнику або добросовісному покупцю транспортного засобу, що є 

причиною недбалого упущення відділом з видачі свідоцтва про право 

власності, виданого відділом. Відповідальність відділу за такою шкодою не 

повинна перевищувати фактичну грошову вартість транспортного засобу. 

Водночас, ст. 818.6 кодексу визначає підстави звільнення від 

відповідальності за заподіяння шкоди. Такою визначено здійснення 

неналежної або недбалої перевірки будь-якого майна, крім його майна, 

визначеного в підрозділі (в) ст. 830. Незвичним для нашого сприйняття є 

положення ст. 818.8 Урядового кодексу Штату Каліфорнія. Згідно якого 

публічна особа (публічна адміністрація) не несе відповідальності за 

заподіяння шкоди, викликаної введенням в оману працівником публічної 

особи, незалежно від того, чи є таке введення в оману недбалим або 

навмисним [493]. 

Визнаємо, що останнє положення, яким виключається відповідальність 

публічної адміністрації через надання недостовірної чи неправдивої 

інформації виглядає сумнівним, адже «споживач» має право на повну та 

достовірну інформацію. В умовах, коли визначається призначеність держави 

та її органів «служити» інтересам людини, така дія органу державної 

виконавчої влади, як надання недостовірної інформації, яка мала наслідком 

завдання шкоди особі приватного права, має визнаватися протиправною і 

вважатися однією з підстав відшкодування такої шкоди. Проте, наразі 
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національне законодавство не регулює це питання. Вважаємо, що склад 

правопорушення щодо завдання шкоди наданням недостовірної інформації 

органом державної влади чи його структурним підрозділом чи 

уповноваженою особою має знайти самостійне місце в інституті деліктного 

права ЦК України та в актах адміністративного законодавства. Пропонуємо 

ввести такий склад правопорушення до інституту позадоговірних зобов’язань 

ЦК України поруч зі складами підстав відшкодування завданої 

позадоговірної шкоди, передбаченими ст. 1173-1175 ЦК України. Тим не 

менше, зазначимо, що потреба в регулюванні цього питання, пов’язаного з 

ненаданням інформації чи наданням неповної чи недостовірної інформації 

існує. Особи, яким внаслідок таких дій було завдано шкоди, прагнуть захисту 

порушених прав, якщо таке порушення є наслідком зазначених дій чи 

бездіяльності. Так, в Постанові Житомирського окружного 

адміністративного Суду від 28 липня 2017 року у справі № 806/1979/17 за 

позовом ОСОБА_1 до Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх 

справ України про визнання дій неправомірними, зобов'язання надати повну 

та достовірну інформацію на запит від 27.03.2017 року було встановлено 

наступне. Позивач в обґрунтування позову зазначав, що відповідач надав на 

його запит від 27.03.2017 року відповідь однак не у повному обсязі та 

недостовірно. Позивач вважав, що відповідач діє неправомірно та проявляє 

неправомірну бездіяльність, що полягає у невиконанні вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 889 «Про утворення 

територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 року № 950 

«Про затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», ст.ст. 68, 69, 71 Закону України «Про державну 

службу», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення 

громадян». Суд, відмовляючи в задоволенні позову визначив, що він дійшов 

висновку, що позивачу у повному обсязі було надано запитувану ним у 
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запиті від 27.03.2017 року інформацію у порядку та у термін 

визначені Законом України № 2939-VI, отримання якої позивач не заперечує. 

При цьому суд звернув увагу, що позивач вказуючи про неповноту та 

недостовірність наданої відповідачем інформації, не зазначив, в чому полягає 

ця неповнота та недостовірність [372].    

Визначаємо, що норма ст. 818.5 Урядового Кодексу Каліфорнії, якою 

закріплено відповідальність департаменту автотранспортних засобів за будь-

яку шкоду, завдану власнику або добросовісному покупцю транспортного 

засобу, що є наслідком недбалого упущення відділом з видачі свідоцтва про 

право власності при видачі свідоцтва є справедливою і має бути запозичена в 

національне законодавство, яким врегульовано надання сервісних послуг, 

зокрема, Головним сервісним центром МВС та його територіальними 

підрозділами (ТСЦ МВС). Погодимося з нормою, що відповідальність 

відділу (департаменту автотранспортних засобів) за такою шкодою не 

повинна перевищувати фактичну грошову вартість транспортного засобу, 

тобто розміру фактично завданої шкоди.  

Зазначимо для широкого загалу, що межі відповідальності суб’єкта 

публічної адміністрації також можуть обмежуватися і не визначатися за 

принципом повного відшкодування завданої шкоди. Так, в Штаті Орегон 

актом ORS 30.273 Limitations on liability of public bodies for property damage or 

destruction за позовами, що подаються проти державного органу або проти 

посадових осіб, службовців та агентів державного органу, що діють у межах 

своїх службових обов’язків або службових обов’язків, розмір відшкодування 

обмежується сумою 100 000 доларів США [358]. 

Зазначимо, що згідно чинного законодавства України завдана шкода 

підлягає повному відшкодуванню (ч. 3 ст. 22 ЦК України).  

В Європі Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. було запроваджено інститут відповідальності держави за свою 

діяльність та діяльність свої органів. Згідно ст. 41 Конвенції якщо Суд визнає 

факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право 
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відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове 

відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні 

справедливу сатисфакцію [330]. Звичайно, Європейський суд з прав людини 

розглядає лише справи, які стосуються порушення тих суб’єктивних прав, які 

закріплені цією Конвенцією. Право особи на належне управління та на 

відшкодування шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю державних органів нею не передбачено. Водночас, рішення 

ЄСПЛ є обов’язковими для України як в резулятивній частині, так і в 

описовій та мотивувальній. Це закріплене ст. 2 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [350]. Тож ідея «відповідальності» держави за свої дії, а також 

рішення, дії чи бездіяльність своїх органів стає безсумнівною. До того ж, ст. 

3 Конституції прямо закріплено, що держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність, проте, нажаль, не розкриває до кінця підстав, порядку та 

меж такої відповідальності. Загалом, в Рішеннях ЄСПЛ неодноразово 

визнавалося, що держава не може посилатися на своє безсилля та 

неспроможність забезпечити контроль кожного співробітника, тим самим 

намагаючись довести відсутність своєї вини. Більшість судових рішень 

ЄСПЛ проводять позицію необхідністю держави створювати умови, 

запроваджувати механізми, в яких би порушення прав людини було б 

неможливим. 

Реформування державного управління, яке наразі в світі набуло 

глобальних масштабів, має на меті, в першу чергу, переосмислення урядами 

в ході реформ роль держави по відношенню до громадян. Відомий у світі 

науковець Д. Кеттл виділив шість основних стратегій реформ, що проводять 

уряди для покращення діяльності державного управління: ефективність, 

маркетизація, орієнтація на надання послуг, децентралізація, відокремлення 

політичної складової, відповідальність за результати [351]. 

Конституціями багатьох європейських країн закріплений обов’язок 

держави відповідати за шкоду, завдану державою, її публічною 
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адміністрацією чи службовими особами. Так, ст. 77 Конституції Польщі 

закріплено право кожного на відшкодування шкоди, заподіяної йому будь-

якими діями органу державної влади, що суперечать закону, а Статути не 

забороняють звернення будь-якої особи до судів для розгляду позовів про 

порушення свобод чи прав [352].  

На сьогоднішній день в Європі прийнято низку актів, які закріплюють 

принципи належного урядування та відповідальності держави за дії своїх 

органів. Серед них: Кримінально-правова конвенція 1999 року про корупцію 

(ETS 173) [353] та Європейські принципи державного управління OECD 

SIGMA (2017 р.) [273], якими визначено адміністративні стандарти 

відповідності урядування країн-претендентів на вступ до ЄС. Ці принципи 

лягли в основу створення та функціонування Європейського 

адміністративного простору [75, с. 9]. Звертаємо увагу, що серед принципів 

SIGMA визначено принцип відповідальності. Його зміст визначено як 

здатність пояснити та обґрунтувати свої дії перед перевіряючими особами та 

неможливість звільнення від контролю та перевірок, запровадження 

механізму відповідальності. 

Рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи № R (84) 15 Комітету 

Міністрів для держав-членів, що пов’язані з публічною відповідальністю 

закріплено принципи, які повинні застосовуватися державами для 

забезпечення публічної відповідальності (відповідальності публічної 

адміністрації). Визначаємо важливість цих принципів, адже вони мають бути 

загальними для будь-яких публічних адміністрацій, в тому числі в сфері 

надання адміністративних послуг, в т.ч. Головного сервісного центру МВС. 

Серед них: 1) необхідність в забезпеченні відшкодування збитків, заподіяних 

діянням публічного органу унаслідок відмови діяти так, як цього очікує 

потерпілий у відповідності до закону. Таке порушення має місце тоді, коли 

має місце порушення правової норми; 2) шкода підлягає відшкодуванню, 

якщо вона мала місце за обставин: дія відповідає загальним інтересам, шкоди 

зазнала обмежена кількість осіб, вчинок був винятковим, шкода стала 
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винятковим результатом за виняткових обставин. Відшкодування такої 

шкоди обґрунтовується принципом справедливості; 3) у відшкодуванні 

шкоди відмовляється або вона зменшується пропорційно вині в тому самої 

постраждалої особи, або у випадку, якщо постраждалий сприяв шкоді через 

умисле чи через невикористання юридичних засобів; 4) право на подання 

позову проти державного органу не повинно поширюватися на можливість 

діяти першими проти держави чи її органа. У випадку існування 

адміністративної примирної системи вона повинна бути використана, але її 

використання не повинне ставити під загрозу доступ до судового 

провадження; 5) відшкодування шкоди повинно проводитися за принципом 

повного відшкодування, якщо це не протирічить принципу ІІ; 6) рішення про 

відшкодування повинні виконуватися якомога швидко, що повинно 

забезпечуватися відповідними бюджетними або іншими заходами. Якщо 

згідно з національним законодавством передбачена система спеціальної 

процедури впровадження, вона повинна бути легкодоступною та 

оперативною; 7) правила щодо строків позовної давності стосовно позовів 

про публічну відповідальність не повинні загрожувати ефективному 

здійсненню права на позов; 8) громадянство потерпілого не повинне 

спричиняти будь-якої дискримінації у сфері публічної відповідальності [488]. 

В Естонії було прийнято окремий закон, присвячений відповідальності 

держави: Riigivastutuse seadus (RVastS, RT I2001, 47, 260) (Закон про 

державну відповідальність) від 02.05.2001 р. [508]. Законом визначена сфера 

його дії: визначення основ та порядку захисту і відновлення прав, порушених 

під час здійснення повноважень органів державної влади та виконання інших 

державних функцій, а також відшкодування завданої шкоди 

(відповідальність держави). Цей Закон не регулює відновлення прав чи 

відшкодування шкоди в приватноправових відносинах у зв’язку з 

заподіянням шкоди державним органом: 1) при порушенні зобов'язання, що 

випливає з правовідносин, включаючи забезпечення транспортом, лікування 

або інше послуги в приватному праві; 2) з порушенням своїх зобов'язань як 
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власника нерухомості, дороги, водойми чи іншої речі, за винятком 

зобов'язань, передбачених § 45 Закону про дорожній рух (RT I 2001, 3, 6); 3) 

під час участі в дорожньому русі, використання небезпечного обладнання або 

володіння речовиною без здійснення спеціальних прав державного органу; 

4) діючи в іншій формі в приватному праві. 

Згідно § 2 Розділу першого Закону RVastS особа може вимагати від 

держави, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи 

публічного права або іншої особи (державного органу), яка виконує публічні 

функції поза відносинами підпорядкування згідно публічного права, - 

захисту, відновлення прав та відшкодування шкоди: 

1) скасування адміністративного акту; 

2) припинення тривалого порушення права; 

3) утримання від видання адміністративного акта чи вчинення дії; 

4) видання адміністративного акта або виконання акту; 

5) відшкодування завданої шкоди; 

6) повернення речі або грошей, отриманих безпідставно в публічно-

правових відносинах. 

В законі міститься відумовлення, що закон може містити додаткові 

вимоги щодо відновлення, захисту або відшкодування шкоди людині, до того 

ж, вони можуть містити обмеження щодо визначених вище способів захисту, 

передбачених цим Законом. Для точності використання понять також 

закріплено, що терміни «адміністративний акт» та «акт» використовуються в 

цьому Законі так само, як в Кодексі адміністративного судочинства (RT I 

1999) [508]. 

§ 3 Закону RVastS визначає критерії позову про скасування 

адміністративного акта. Такими визначено: (1) вимога скасування 

адміністративного акта лише в тій мірі, в якій порушуються права особи; (2) 

неможливість скасування адміністративного акту, якщо права особи були 

відновлені шляхом внесення змін до адміністративного акта; (3) підставами 

для скасування адміністративного акту є: 1) порушення процесуальної форми 
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не може вплинути на вирішення справи; 2) клопотання про відкликання 

подається значно пізніше, ніж повідомлення адресата про адміністративний 

акт, і відкликання може порушити законні очікування третьої особи [508]. 

Варто зазначити, що в Естонії правовідносини щодо застосування 

наслідків незаконних рішень, дій та бездіяльності органів державної влади, 

на відміну від України, врегульовано двома актами: RVastS (Законом про 

державну відповідальність) та Кодексом адміністративного судочинства (RT 

I 1999). Означені акти є відповідно, нормами матеріального та 

процесуального права.  

Зазначимо, що ч. 2 ст. 2 КАС України також визначає критерії 

законності дій, рішень та бездіяльності органів державної влади чи їх 

посадових осіб, проте, нажаль, конкретизація підстав для конкретних вимог 

постраждалої особи та наслідки прийнятих рішень відсутні. Вбачаємо, що все 

ж таки критерії за КАС України, які суд повинен перевірити для вирішення 

питання щодо акту нормативного чи індивідуального характеру є більш 

«юрисдикційними» та відзначаються чіткістю своїх формулювань. Такими є 

визначення, чи прийняті такі акти: 1) на підставі, у межах повноважень та у 

спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням 

повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтованими, 

тобто, прийнятими з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) 

добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед 

законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, з 

дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 

наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких 

спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у 

процесі прийняття рішення; 10) своєчасно (протягом розумного строку) 

[149]. 

Аналіз національного законодавства в сфері надання адміністративних 

послуг, сервісних послуг, регламентації адміністративно-правового статусу 
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Головного сервісного центру МВС свідчить, що вирішення питань, 

пов’язаних з визнанням незаконними рішень, дій чи бездіяльності цього 

органу регулюється Положенням про Головний сервісний центр МВС, 

актами МВС щодо врегулювання спорів між Головним сервісним центром 

МВС та суб’єктами звернення за адміністративними (сервісними) послугами, 

які надаються Головним сервісним центром МВС.  

Водночас, порівнюючи національне законодавство України в сфері 

захисту прав осіб, які постраждали внаслідок рішень, дій чи бездіяльності 

державних органів чи їх посадових осіб, в т.ч. відшкодування шкоди, якщо 

такі акти, дії чи бездіяльність були протиправними. Натомість, законодавство 

Естонії за певних обставин передбачає також відповідальність держави та її 

органів, відшкодування завданої шкоди особі внаслідок їхньої правомірної 

діяльності, що є прогресивним та справедливим. Вважаємо, що такий підхід 

повинен бути запозичений і в Україні, адже за певних обставин і шкода, 

завдана результатом правовірної діяльності державного органу має бути 

відшкодована (звичайно, крім випадків прийняття рішень щодо застосування 

примусу чи обмежень до особи та її майнових прав, яка є порушником, тобто, 

коли йдеться про запобіжні заходи). 

Ю.К. Толстим була висловлена позиція, що до заходів цивільно-

правової відповідальності не варто відносити обов’язок відшкодування 

шкоди, яка була заподіяна правомірними діями, оскільки у такому у випадку 

йдеться про заходи соціального захисту [359, с. 13]. Л.В. Кузнєцова, 

схилялась до необхідності вирішення такого питання на основі критерію 

правомірності / протиправності. На її переконання, будь-яка шкода є 

протиправною a priori, а тому підлягає відшкодуванню, оскільки вона є 

порушенням суб’єктивних прав і законних інтересів осіб. Щоправда, вона не 

визнає таким порушенням допущене законом обмеження суб’єктивного 

права у спосіб, який є необхідним в сучасній демократичній державі для 

захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і законних 

інтересів інших осіб, забезпечення оборони та безпеки країни [175, с. 376]. 
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А.І. Мамушкіна називає таке порушення та застосовану до нього 

відповідальність реалізацією принципу генерального делікту. За її 

визначенням будь-який юридичний факт, результатом якого є заподіяння 

шкоди, презюмується протиправним і повинен визнаватися деліктом [361, с. 

51]. 

На сьогоднішній день серед матеріальних норм в Україні можна 

назвати: п. 10 ч. 2 ст. 16 ЦК України (визнання незаконними рішення, дій чи 

бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 

Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 

осіб), який не містить а ні конкретних умов для визнання їх незаконними та 

правових наслідків; ст. 1173 ЦК України (Відшкодування шкоди, завданої 

органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або 

органом місцевого самоврядування); ст. 1174 ЦК України (Відшкодування 

шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування); ст. 1175 ЦК України (Відшкодування шкоди, завданої 

органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або 

органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності); ст. 

Стаття 1167 (Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду), якою 

закріплено, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується 

особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених 

частиною другою цієї статті [451]. 

Визнаємо також, що вирішення питань нормативного закріплення 

підстав для задоволення окремих вимог постраждалої особи внаслідок 

рішень, дій чи бездіяльності державних органів, особливо якими завдано 

шкоду, потребує конкретизації на рівні норм матеріального права, тобто, в 

окремому законодавчому акті, як це має місце в Законі RVastS Естонії. Тому 

вважаємо за доцільне імплементувати положення відповідних норм в 

національне законодавство, не виключно, що навіть шляхом прийняття 
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окремого акту, який би врегульовував правові підстави, умови, критерії та 

правові наслідки порушень прав особи незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, в т.ч. захисту прав постраждалої від 

них особи, включно, відшкодування завданої шкоди.  

Звертаєм увагу, що Закон RVastS конкретизує вимоги, з якими суб’єкт 

звернення (в т.ч. за адміністративними послугами) може звернутися до 

держави чи її органу, чиїми діями було порушено права такої особи, а не 

лише вирішення питань відшкодування завданої шкоди. Річ у тім, що 

порушення прав особи може не мати безпосередньо завдання матеріальної 

шкоди. У такому випадку порушення її життєвих інтересів, в тому числі 

через виявлення неповаги до її особистого і сімейного життя, може завдавати 

такій особі моральної шкоди. Знову ж таки, не слід поєднувати порушення 

прав особи незаконними діями, бездіяльністю чи рішеннями держави чи її 

органів з негативними наслідками такого порушення у вигляді завдання 

шкоди. Недаремно ст. 16 ЦК України диференційовано у якості різних 

способів захисту порушених прав відшкодування шкоди, визнання 

незаконним рішення органу державної влади та інші способи захисту 

порушеного права: 1) визнання права; 3) припинення дії, яка порушує право; 

4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 6) зміна 

правовідношення; 7) припинення правовідношення та ін.[451]. 

Здебільшого, вимоги, про які йдеться в Законі RVastS Естонії 

відповідають цим способам захисту порушених прав, проте вони значною 

мірою конкретизовані щодо незаконних дій, рішень чи бездіяльності держави 

чи державних органів. Так, § 4 Закону (Вимога про припинення дії) 

закріплює, що особа може вимагати припинення порушення прав, що 

супроводжується постійним адміністративним актом, якщо це можливо без 

надмірних витрат. Витрати на припинення порушення прав є надмірними, 

якщо вони значно перевищують шкоду, заподіяну особі порушенням прав. 

А от положення, які закріплено в § 5 Закону RVastS Естонії (Вимога 

утриматися від адміністративного акта чи дії) є новим для нашої правової 
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системи, а точніше, можливість заяви такої вимоги в чинному національному 

законодавстві наразі відсутня. Частина (1) § 5 регламентує, що особа може 

вимагати невидання адміністративного акта або невиконання 

адміністративного акту, якщо адміністративний акт або дія порушує її права 

і, можливо, призведе до наслідків, які не можуть бути усунені при 

подальшому оскарженні адміністративного акта діяти чи діяти. Відповідно, 

заява про невидання адміністративного акта чи невиконання акта може бути 

подана до адміністративного органу, компетентного у справі про видачу 

адміністративного акта чи виконання акта, або в апеляційній скарзі до 

адміністративного суду [508]. 

Констатуємо, що чинне законодавство України, розмежовуючи 

рішення та дії чи бездіяльність держави чи органу державної влади, не 

визначає у якості порушення прав особи невидання акту, який такий орган 

зобов’язаний був видати, чим безпідставно обмежується право особи на 

захист. Визначаємо, що § 6 Закону RVastS Естонії надає особі право вимагати 

видання адміністративного акта або вчинення дії, якщо державний орган 

зобов’язаний видати адміністративний акт або вчинити дію, які стосуються 

прав особи. Для задоволення своїх вимог особа може звернутися до 

компетентного органу або до суду. У випадку, якщо такий обов’язок був 

відсутній (прийняття акту на підставі розсуду) і він не був незаконно 

невиконаний, суд видає розпорядження органу державної влади для 

вирішення справи. Частиною 5 § 6 Закону прямо визначено, що судове 

розпорядження про видачу адміністративного акта або вчинення дії без 

подальшого розгляду обставин може бути видане лише в тому випадку, якщо 

державний орган не може відмовити видати адміністративний акт або 

виконати акт (тобто, якщо на нього покладено безвідмовний обов’язок, не 

пов'язаний з розсудом).  

Звертає увагу зміст § 7 аналізованого Закону, згідно якого особа, права 

якої були порушені у публічно-правових відносинах незаконною діяльністю 

державного органу (потерпілий ), може вимагати відшкодування шкоди, 
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заподіяної їй, якщо шкоди неможливо уникнути або усунути. Визначаємо, що 

така норма в національному законодавстві також відсутня, що характеризує 

обмеженість національних правових засобів «вирішення справи по суті». 

Національні суди або стягують з відповідача завдану шкоду, або відмовляють 

у її стягненні. Законодавство ж Естонії передбачає «арбітрування» - 

вирішення проблеми, яка породила порушення прав особи, відповідно, якщо 

право постраждалої особи може бути захищене в інший спосіб, окрім 

відшкодування шкоду, справа має бути вирішена законно, маючи на меті не 

стільки стягнути шкоду, скільки віднайти спосіб захисту прав особи, 

уникнувши такої. Відповідно, відшкодування шкоди, заподіяної 

бездіяльністю, може вимагатися лише в тому випадку, якщо 

адміністративний акт не був виданий вчасно або дія не була виконана вчасно 

і цим були порушені права особи. У такому випадку відшкодовується як 

пряма майнова шкода, так і втрата доходу. Прогресивним, в силу 

застосування різних підходів в публічному та приватному праві до 

відшкодуванні шкоди, положення, що якщо інше не передбачено законом і не 

суперечить природі публічно-правових відносин, положення приватного 

права щодо відшкодування шкоди застосовуються на додаток до цього 

Закону до компенсації шкоди, заподіяної під час здійснення публічної влади 

[508]. 

Доволі цікавим є підхід законодавства Естонії до вирішення загальних 

положень відшкодування матеріальної шкоди, завданої державою чи її 

органами потерпілому. Згідно § 8 Закону RVastS Естонії майнова шкода 

відшкодовується грошима. Компенсація ж повинна створити таке фінансове 

становище, в якому опинилася б жертва, якби її права не були порушені. 

Такий підхід видається нам справедливим. Він дійсно сприяє і захисту прав 

постраждалої особи і відновленню її становища, яке існувало до порушення, 

але воно є «ширшим» за національне поняття, оскільки включає необхідні 

витрати для досягнення відповідного стану особи [508]. Вважаємо, що така 
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норма має бути запозичена в національне законодавство, яким врегульовано 

досліджувані відносини.  

На користь інтересам постраждалої особи норма, закріплена § 11 

Закону RVastS Естонії (Усунення наслідків). Частина (1) цього параграфу 

закріплює, що замість фінансової компенсації потерпілий може вимагати від 

посадової особи державного органу усунення протиправних наслідків 

адміністративного акта або акта, який був скасований або змінений у 

відповідній частині. Притому, після усунення таких наслідків державний 

орган зобов'язаний вжити всіх законних заходів, включаючи видання 

адміністративних актів, виконання актів або подання позовів у приватному 

праві проти третьої сторони, якщо для цього є правова основа та витрати на 

усунення наслідків не суттєво перевищують фінансову компенсацію (2) 

[508].  

Маючи на меті удосконалити чинне законодавство з питань 

відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю держави чи державних органів, та проаналізувавши Закон 

RVastS Естонії, ми дійшли висновку, що чинне національне законодавство 

безпідставно упускає питання, вирішені в естонському законі про 

відшкодування шкоди, завданої державою. Воно не містить тих вимог, з 

якими вправі постраждалий звернутися до держави чи державного органу, які 

здатні захистити його порушене право та не містить механізмів вирішення 

питань обрання способу, який би сприяв повною мірою не стільки 

скасуванню незаконного акту та відшкодуванню шкоди, завданої рішенням, 

дією чи бездіяльністю держави чи органу державної влади, скільки усуненню 

причин, які передували, були підставою для такого порушення. Саме тому 

нами було прийняте рішення не робити пропозиції з фрагментарного 

внесення окремих норм як доповнень до окремих норм актів національного 

законодавства, оскільки такий підхід не матиме системного ефекту 

вирішення проблемних питань, усунення недоліків, прогалин та протиріч 

чинного законодавства, та, в кінцевому рахунку, не сприятиме а ні 
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забезпеченню прав особи приватного права у відносинах з публічною 

адміністрацією, серед яких, безперечно, є і Головний сервісний центр МВС, а 

ні стабільності відносин у сфері публічного адміністрування щодо 

установленого порядку управління у сфері надання сервісних послуг МВС. 

Пропонуємо в Україні на основі основоположних підходів, закладених в 

основу Закону Естонії Riigivastutuse seadus (RVastS, RT I2001, 47, 260) (Закон 

про державну відповідальність) від 02.05.2001 р. [508] розробити проект 

відповідного закону, яким би закладалася матеріальна основа (на рівні норм 

матеріального права) для вирішення досліджуваних питань. Тим паче, що 

процесуальні підвалини, передумови (регламентація вирішення 

адміністративних справ адміністративним судом на підставі Кодексу 

адміністративного судочинства України) для того є.  

Компаративний аналіз законодавства України та Естонії щодо 

відповідальності держави та державних органів (органів державної 

виконавчої влади), в тому числі відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю таких органів, дає підстави для глибокого 

усвідомлення та з’ясуванню особливостей адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС, адже відповідальність є 

необхідною складовою такого статусу. 

Так, § 12 Закону Естонії Riigivastutuse seadus (RVastS) (Особа, 

зобов’язана відшкодовувати шкоду) закріплює, що державний орган, 

діяльність якого спричинила шкоду, повинен відшкодувати шкоду потерпілій 

особі. Притому, шкода, заподіяна бездіяльністю, повинна бути відшкодована 

державним органом, який не видав адміністративний акт або не вчинив дії 

вчасно. Частиною 2 цього параграфу закріплено, що будь-яка шкода, 

безпосередньо заподіяна фізичною особою, яка виконувала функції 

державного органу, незалежно від того, виконувались функції на підставі 

трудових відносин, договору, індивідуального договору чи іншим чином, 

вважається шкодою, заподіяною державною владою. Фізична особа, 

зазначена в цьому підрозділі, не несе відповідальності перед потерпілим, 
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якщо інше не встановлено законом [508]. Формально, стаття 1172 ЦК 

України також закріплює, що юридична або фізична особа відшкодовує 

шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових 

(службових) обов'язків. Стаття, нажаль, не конкретизує вирішення цього 

питання щодо юридичних осіб публічного права (органів державної 

виконавчої влади), що дозволяє визначати за родовою ознакою будь-яку 

юридичну особу, чи то приватного, чи публічного права.  

Водночас, в структурі відносин «публічний орган» - «працівник чи 

інша уповноважена особа» - «суб’єкт звернення за адміністративною 

послугою» (розглядаємо саме такого суб’єкта в контексті дослідження 

адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС) 

відповідно до положень національного законодавства доводиться визначати 

ці структурні зв’язки, та, відповідно, визначати суб’єкта надання сервісних 

послуг, та відповідальну перед суб’єктом звернення особу.  

Ст. ст. 1173-1175 ЦК України не пов’язують відшкодування шкоди 

державою з встановленням «вини». З цього питання науковцями було 

висловлена позиція, що випадки застосування відшкодування шкоди «без 

вини» є не формою чи видом майнової відповідальності, а формулою 

розподілу випадкових збитків [362, с. 175]. Такий підхід було критиковано 

І.В. Ткач. На переконання науковця вища доцільність, заради якої держава у 

такий спосіб розподіляє збитки не може порушувати конституційний 

принцип винної відповідальності [419, с. 15]. О.С. Іоффе визначив обов’язок 

держави відшкодовувати шкоду, завдану її органами не стільки санкцією за 

правопорушення, скільки стимулом до поведінки, спрямованої на 

недопущення правопорушень чи, принаймні, зменшення ймовірності 

заподіяння такої шкоди [133, с. 170]. В цьому плані така відповідальність 

виконує забезпечувальну роль.  

Водночас, ч. (3) § 12 Закону Естонії (RVastS) прямо закріплює, що 

держава, орган місцевого самоврядування або інша публічно-правова 

юридична особа, яка уповноважила фізичну особу або юридичну особу 
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публічного права виконувати публічні функції, несе відповідальність за 

шкоду, заподіяну органом державної влади, який є фізичною або юридичною 

особою у приватному праві, якщо законом не передбачено інше. Крім того, 

частиною (5) цього параграфу регламентовано, що у випадку, коли видача 

адміністративного акта або акта, необхідного для усунення наслідків 

порушення прав особи не входить до компетенції державного органу, 

компетентний державний орган зобов'язаний видати або виконати 

адміністративний акт або діяти необхідним чином для усунення таких 

наслідків [508]. Ця норма визначає особливості відповідальності державного 

органу та держави за дії не лише працівників такого органу, але і за дій 

інших осіб, залучених таким органом до виконання публічних повноважень. 

Такий підхід не лише визначає відповідальну особу, а й слугує 

гарантією забезпечення прав суб’єкта звернення з одного боку, а з іншого 

дисциплінує та попереджає порушення через покладання на державу та її 

органи обов’язку виваженого та відповідального ставлення до вибору 

уповноважених до виконання окремих функцій такого органу іншим особам, 

зокрема, особам приватного права, які все частіше залучаються до публічно-

приватного партнерства. Вважаємо, що оскільки ця норма слугує 

забезпеченості прав осіб приватного права, які є суб’єктами звернення до 

суб’єктів надання публічних послуг, а в контексті нашого дослідження – 

сервісних послуг, що надаються Головним сервісним центром МВС, слугує 

забезпеченню оновленого підходу «відповідального служіння» інтересам осіб 

приватного права, та, врешті, забезпечення публічних інтересів через 

забезпечення приватних інтересів та прав осіб приватного права шляхом 

здійснення нормативно визначеної, нормативно регламентованої діяльності з 

надання сервісних послуг МВС, забезпеченою тягарем притягнення 

порушника до відповідальності, а у випадку завдання шкоди, - держави до 

відповідальності за завдання такої шкоди незаконним рішенням, дією, чи 

бездіяльністю органу державної влади. Водночас, визначення відповідальною 

перед суб’єктом звернення особою держави змушує її сумлінно ставитися до 
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«кадрового питання», - визначення критеріїв підбору кадрів на професійній 

та стійкій психологічній основі дотримання принципів законності та 

доброчесності, поваги до прав, свобод та законних інтересів людини шляхом 

проведення конкурсів, застосування положень Закону України «Про 

державну службу», застосування заходів забезпечення дисципліни кадрів на 

основі критеріїв та вимог «дисциплінарного статуту». 

Аналіз наукових підходів до характеристики юридичної 

відповідальності Головного сервісного центру МВС як елементу його 

адміністративно-правового статусу, чинного законодавства, зокрема, 

загальних та спеціальних норм щодо притягнення органів публічної влади 

взагалі, та Головного сервісного центру МВС, зокрема, до юридичної 

відповідальності, дає підстави для висновку, що питання відповідальності 

цього державного органу виконавчої влади як структурного підрозділу МВС 

України, на який покладено вирішення питань упорядкованості відносин у 

сфері надання сервісних послуг МВС, перелік яких та порядок надання яких 

визначається МВС України та Головним сервісним центром МВС, потребує 

вирішення на доктринальному рівні та відповідної правової регламентації, 

зокрема, в Положенні про Головний сервісний центр МВС, затвердженого 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 

[306].  

А.В. Куцин, досліджуючи особливості відшкодування шкоди, завданої 

державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

звернув увагу, що, приміром, згідно абз. 3 ст. 13 Закону України «Про 

державну податкову службу України» збитки, завдані неправомірними діями 

посадових осіб органів державної податкової служби, підлягають 

відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету [364, с. 46]. На 

основі аналізу чинного законодавства ним було зроблено висновок, що наразі 

як інститут позасудового, так і інститут добровільного відшкодування 

шкоди, завданої рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади 

в Україні відсутній [364, с. 47]. 
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З погляду на усталений в адміністративній практиці підхід (мається на 

увазі практика закріплення положень про відповідальність суб’єкта 

адміністративних відносин-носія владних повноважень на рівні спеціальних 

актів законодавства, яким врегульовано адміністративно-правовий статус та 

вимоги до організації та порядку здійснення діяльності в сфері публічного 

адміністрування), є потреба в закріпленні відповідних положень про 

відповідальність Головного сервісного центру МВС в Положенні про 

Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1393 [306].  

З цією метою пропонуємо уточнити запропоноване нами доповнення 

до п. 22 зазначеного Положення абзацом 4 наступного змісту: «Держава має 

право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого 

відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом».  

Звертаючись до практики вирішення питань публічної відповідальності 

органів публічної адміністрації та їх посадових осіб, варто звернутися до 

Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. «Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [365]. 

Пунктом 16 цієї Постанови прямо визначено, що суди мають суворо 

додержувати передбаченого ст.56 Конституції права особи на відшкодування 

за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень [365].  

Іншою важливою гарантією інтересів держави, її органів та й суб’єкта 

звернення є право застосування «регресу» державою до посадових осіб та 

службовців у випадку відшкодування державою шкоди, завданою їх 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю. Стаття 1191 ЦК України 

прямо закріплює, що особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, 

має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого 

відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Частина 4 
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означеної статті прямо регламентує, що держава, Автономна Республіка 

Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, 

службовою особою внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи 

бездіяльності відповідно органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, мають право зворотної 

вимоги до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування (крім 

відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами та 

відшкодуванням моральної шкоди) [451]. Для повноти аналізу зазначимо, що 

§ 19 Закону Естонії (RVastS) закріплює таку ж норму, - що державний орган, 

який відшкодував шкоду може подати регресний позов проти особи (якій 

було делеговано публічні повноваження чи повноваження в публічній сфері), 

чия незаконна діяльність спричинила шкоду, або проти державного органу, 

для якого шкода була відшкодована на підставі солідарної відповідальності 

[508]. 

Згідно загальних норм про відшкодування шкоди, зокрема, ст. 1166 та 

1167 Цивільного кодексу майнова шкода, завдана неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної 

або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної 

особи, відшкодовується в повному обсязі особою, котра її завдала. Моральна 

шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, що її завдала, за наявності 

її вини [451]. 

 

Висновки до розділу 3. 

1. Формування ідеї створення та визначення принципів 

функціонування Головного сервісного центру МВС викликано необхідністю 

реформування Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх 

справ, прагненням створення «цивільного» державного органу, який би, 

надаючи адміністративні (сервісні) послуги суб’єктам звернення виконував 

би  одночасно правоохоронні завдання в широкому їх розумінні при 
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реалізації державної політики у сферах надання адміністративних та інших 

послуг, безпеки дорожнього руху та перевезення небезпечних вантажів, 

забезпечення державного контролю за додержанням суб’єктами 

господарювання та іншими суб’єктами вимог законодавства в цих сферах, 

здійснення контролю за відповідністю конструкції, комплектації та 

обладнання транспортних засобів, номерних знаків транспортних засобів 

нормам і стандартам та погодження відповідної нормативно-технічної 

документації, забезпечення державного обліку зареєстрованих транспортних 

засобів, видачі (обміну) посвідчень водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку 

водіїв, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень 

небезпечних вантажів, свідоцтв про допуск транспортних засобів до 

перевезення небезпечних вантажів, накопичення інформації з цих питань у 

Єдиному державному реєстрі МВС та Єдиному державному реєстрі 

транспортних засобів. 

2.   Створення мережі сервісних центрів (а фактично, сервісної 

служби МВС України) регламентовано Постановою Кабінету Міністрів 

України № 889, згідно з якою були утворені сервісні центри МВС та 

ліквідовано за наказом МВС від 30.11.2015 р. № 1532 Департамент 

Державної автомобільної інспекції МВС України, Центр безпеки дорожнього 

руху та автоматизованих систем при МВС, управління Державної 

автомобільної інспекції ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці 

Крим, областях.  

3. Попри критику дихотомії надання адміністративних послуг 

Центрами з надання адміністративних послуг (ЦАП) та сервісних послуг 

системою надання сервісних послуг Головним сервісним центром МВС та 

його структурними, в т.ч. територіальними підрозділами, такий поділ 

виявився виправданим, що зумовлюється специфікою сервісних послуг, які 

надаються у зв’язку з виконанням покладеної на державу функції 

забезпечення безпеки при здійсненні експлуатації автомобільного транспорту 
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та ведення державних реєстрів, що містять правоустановчу інформацію 

(йдеться про реєстр власників транспортних засобів). 

4. Аналіз праць науковців, які присвятили свої зусилля 

дослідженню відносин у сфері надання певних видів адміністративних 

послуг в сфері реєстраційної чи дозвільної діяльності, виявив, що сферою 

їхньої уваги є сама діяльність органів публічної влади, зокрема, органів 

внутрішніх справ поза метою, яка покладена в основу правового 

регулювання такої діяльності. Наразі законодавство також більше 

орієнтоване на запобігання корупції в цій сфері та забезпечення прозорості та 

якості надання таких послуг, що має наслідком регламентацію спрощення 

дозвільних процедур, які зводяться до надання правильним чином 

оформленого пакету документів та своєчасного прийняття рішення 

(індивідуального адміністративного акту) за зверненням суб’єкта звернення 

за адміністративною послугою. З погляду на функції держави забезпечення 

законності, правопорядку та прав, свобод і законних інтересів людини, 

основною метою має бути забезпечення безпеки, тим більше що вона 

визначена серед напрямків державної політики у сфері забезпечення 

дорожнього руху. 

5. Визначено, що забезпечення безпеки, законності та 

правопорядку, прав, свобод та законних інтересів осіб приватного права в 

діяльності Головного сервісного центру МВС мають бути визначені як 

основоположні принципи діяльності системи органів надання сервісних 

послуг МВС. Йдеться про забезпечення публічного та приватного інтересів в 

їх діалектичному взаємозв’язку. 

6. Визначено, що сферою забезпечення безпеки в діяльності 

Головного сервісного центру МВС є діяльність з експлуатації автомобільних 

транспортних засобів, що визначено як «джерело підвищеної небезпеки», яке 

поєднує в собі: особливі властивості об’єкта, здатні завдавати шкоди, 

особливо при порушенні правил їх експлуатації; діяльність щодо таких 

об’єктів, що і створює таку підвищену небезпеку. 
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7.    Обгрунтовано, що забезпечення безпеки (в тому числі 

колективної, - забезпечення публічного інтересу в безпеці) можливе шляхом 

управління ризиками, етапами якого є: виявлення, ідентифікація, аналіз, 

оцінка, вплив на ризик, контроль у процесі управління ризиками.  

8. Обгрунтовано, що управління ризиками та контроль небезпек  

через управлінську діяльність по забезпеченню безпеки експлуатації 

транспортних засобів є не обмеженням прав приватних осіб, не є 

вторгненням в їх приватну сферу, а є способом забезпечення «прав всіх» 

через «контроль здійснення прав кожним».  

9. Обгрунтовано, що адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС зумовлений покладеними на нього завданнями в 

сфері забезпечення безпекового середовища існування людини через 

регламентацію та контроль суспільних відносин у сфері експлуатації 

автомобільних транспортних засобів (контроль підготовки водіїв та 

визначення їх спеціальної правосуб’єктності, контроль безпечності 

транспортних засобів, реєстру власників автотранспортних засобів, дозволи 

на здійснення перевезень небезпечних вантажів). З цього зроблено висновок, 

що в основу адміністративної послуги у сфері діяльності Головного 

сервісного центру МВС України та його територіальних відділень має 

покладатися не стільки надання «сервісної послуги», скільки здійснення 

діяльності у сфері управління ризиками на основі покладених на державу 

завдань на основі суспільного договору турботи про її членів в процесі 

надання такої послуги, а у відповідності до приписів ст. 3 Конституції, - 

забезпечувати основну орієнтованість діяльності держави та її органів на 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини, охорону життя і 

здоров’я людини як найвищої соціальної цінності. 

10. Обгрунтовано, що структуру адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС України визначають його елементи: 1) 

компетенція; 2) завдання та функції (повноваження); 3) організаційна 

побудова та місце в системі суб’єктів адміністративного права; 4) права та 
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обов’язки; 5)  структурні зв’язки з іншими суб’єктами, залученими до 

реалізації покладених на цей орган функцій; 6) відповідальність.  

11. Запропоноване визначення адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС як закріплену Положенням про Головний 

сервісний центр та іншими нормативними актами інституціонально-

функціональну конструкцію, що визначає його місце в системі суб’єктів 

адміністративного права, завдання та мету діяльності, функції та 

повноваження надання сервісних послуг як виду адміністративних послуг у 

сфері правоохоронної діяльності з забезпечення безпеки дорожнього руху та 

експлуатації автомобільного транспорту. 

12. Солідаризуємося з підходом Д.Н. Бахрах визначати правовий 

статус суб’єкта компонентами: 1) цілі: цілей, завдань, функцій та принципів 

діяльності; 2) організаційно-структурної: регламентації порядку утворення, 

реорганізації, ліквідації органу; структурної та функціональної 

підпорядкованості; 3) компетентності: сукупності владних повноважень і 

підвідомчості [37, с. 85]. Але ці критерії варто доповнити критерієм 

відповідальності.  

13. Обгрунтовано, що правовий статус Головного сервісного центру 

визначають його правомочності як елементи правосуб’єктності (суб’єкта 

адміністративного права), в той час як його правове положення визначається 

правами та обов’язками учасника конкретного правовідношення. 

14. Визначено, що Головний сервісний центр МВС є учасником: а) 

відносин субординації (по здійсненню владно-розпорядчих функцій як 

міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ України); б) відносин координації з: 1) 

іншими суб’єктами адміністративного права, наділеними владними 

повноваженнями (особами публічного права); 2) суб’єктами, що не наділені 

владними повноваженнями (особами приватного права). Обгрунтовано, що 

правовий статус Головного сервісного центру МВС у відносинах з особами  

приватного права визначається характером відносин (владних відносин, в 
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яких він виконує публічно-сервісну функцію в межах своєї компетенції та 

наданих повноважень чи відносин майнових/немайнових між юридично 

рівними учасниками), а відтак, визначає його публічно-правовий чи 

приватно-правовий статус.  

15. Визначено, що правове положення Головного сервісного центру 

МВС зумовлене характером тих правовідносин, учасником яких він є: 

адміністративних, цивільних, трудових та ін.  

16. Головний сервісний центр МВС як суб’єкт адміністративного 

права є юридичною особою публічного права, що наділений компетенцією та 

повноваженнями відповідно до Положення про Головний сервісний центр 

МВС України, затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 07.11.2015 № 1393 [306], є носієм прав і обов’язків у визначеній 

адміністративно-правовими нормами сфері державного управління, має 

здатність здійснювати надані права та виконувати покладені на нього 

обов’язки та нести відповідальність за свої дії та дії своїх працівників, 

співробітників. 

17. Характерними рисами адміністративно-правового статусу 

Головного сервісного центру МВС як органу державної виконавчої влади є: 

1) створення та ліквідація розпорядчим актом органу державної влади; 2) 

виконання повноважень, покладених державою; 3) виконання завдань, для 

яких його створено; 4) діяльність в інтересах суспільства; 5) наявність 

управлінських повноважень.  

18. Визначено, що передумовою набуття Головним сервісним 

центром правосуб’єктності як суб’єкта адміністративного права є: 1) 

передумови: Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення 

територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ» від 28 жовтня 2015 р. № 889 [352], Положення про Головний 

сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 07.11.2015 № 1393 [306], який прийнято відповідно до 

абзацу першого частини третьої ст. 13 Закону України «Про центральні 



351 

органи виконавчої влади», Типового положення про територіальні органи 

міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563, 

пункту 7 та підпункту 16 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх 

справ України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2015 року № 878, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 

лютого 2020 року № 79 «Деякі питання територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ» (розпорядчий акт органу державної виконавчої влади); 2) 

підставою – внесення  інформації щодо організаційно-правової форми: орган 

державної влади 07.11.2015 р. до ЄДРПОУ (юридичний факт). 

19. Місце Головного сервісного центру МВС України в системі 

суб’єктів адміністративного права визначає його адміністративно-правовий 

статус, зумовлений його роллю в регулюванні певного сегменту суспільних 

відносин при здійсненні повноважень, визначений функцією держави у сфері 

надання адміністративних та інших послуг, забезпечення безпеки 

дорожнього руху та перевезення небезпечних вантажів, забезпечення 

контролю за додержанням суб’єктами господарювання та іншими суб’єктами 

вимог законодавства, здійснення контролю за відповідністю конструкції та 

ін. Зазначені функції визначають компетенцію, повноваження, 

підконтрольність органу та його відповідальність.  

20. Обгрунтовано, що потребують усунення недоліки та прогалини 

правового регулювання щодо регламентації адміністративно-правового 

статусу РСЦ та ТСЦ, зокрема, їх підзвітність та підконтрольність Головному 

сервісному центру МВС та МВС України. 

21. Встановлено, що організаційно-правова форма територіальних 

сервісних центрів є нормативно не визначеною а ні як юридичних осіб 

публічного права, а ні як філій.  

22. Встановлено, що в Положенні про Головний сервісний центр 

МВС, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 [306] закріплено, що РСЦ підзвітні та підконтрольні 
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керівництву ГСЦ МВС (п. 4 Розділу І Положення про Головний сервісний 

центр МВС), визначено підзвітність Начальника Головного сервісного 

центру МВС (але не самого Головного сервісного центру МВС) перед 

Міністром внутрішніх справ (але не перед МВС України), і, водночас, а ні в 

Положенні про Головний сервісний центр МВС, а ні в Положенні про 

територіальний сервісний центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 29.12.2015 р. № 1646 [263] не регламентовані 

підзвітність та підконтрольність а ні територіального сервісного центру 

МВС, а ні його начальника. 

23. Наразі існуюча структура сервісної служби МВС України 

виглядає фрагментарною та непослідовною. Перед Міністром внутрішніх 

справ відповідальним за забезпечення виконання публічно-сервісних 

функцій, які здійснюються територіальними сервісними центрами МВС є 

начальник Головного сервісного центру, притому, що а ні територіальний 

сервісний центр, а ні його начальник не є безпосередньо підзвітними та 

підконтрольними а ні Головному сервісному центру, а ні його начальнику. 

24. Запропоновано внести зміни до пункту 1 Розділу І Положення 

про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р.№ 1393 [306], виклавши його в 

наступному формулюванні: «1. Головний сервісний центр МВС є 

структурним підрозділом МВС України з надання сервісних 

(адміністративних) послуг.  

Система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

складається з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС 

(виконання повноважень покладається на Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальних органів надання сервісних послуг МВС (виконання завдань 

покладається на територіальні сервісні центри МВС). 

Головний сервісний центр МВС є юридичною особою публічного 

права. Регіональні сервісні центри МВС та Територіальні сервісні центри 

МВС є філіями Головного сервісного центру МВС. Регіональні сервісні 
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центри МВС підзвітні та підконтрольні Головному сервісному центру МВС 

та МВС України. Територіальні сервісні центри МВС підзвітні та 

підконтрольні відповідним Регіональним сервісним центрам та 

безпосередньо Головному сервісному центру МВС.    

Діяльність Головного сервісного центру, регіональних сервісних 

центрів  та територіальних сервісних центрів спрямовується та 

координується згідно із законом».  

25. Пункт 4 Розділу І Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 № 1393 викласти в наступному формулюванні: «Структуру ГСЦ 

МВС затверджує Міністр внутрішніх справ. 

ГСЦ МВС складається зі структурних підрозділів та відокремлених 

структурних підрозділів - регіональних сервісних центрів (далі - РСЦ), які є 

його філіями. 

РСЦ складається зі структурних підрозділів, до яких, у тому числі, 

входять територіальні підрозділи - територіальні сервісні центри МВС (далі 

ТСЦ МВС), які є також філіями Головного сервісного центру МВС України. 

РСЦ та ТСЦ підзвітні та підконтрольні ГСЦ МВС та безпосередньо 

МВС України. 

ГСЦ МВС, РСЦ і ТСЦ МВС разом становлять систему сервісних 

центрів МВС». 

26. Пункт 1 Розділу І Положення про територіальний сервісний 

центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 29.12.2015 р. № 1646 [263] запропоновано викласти в наступному 

формулюванні: «Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є 

структурним підрозділом територіального органу МВС - регіонального 

сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС), філією Головного сервісного 

центру МВС. 



354 

ТСЦ підзвітні та підконтрольні відповідним Регіональним сервісним 

центрам МВС та Головному сервісному центру МВС (ГСЦ МВС) та 

безпосередньо МВС України». 

27. Адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру 

МВС як юридичної особи публічного права визначає відносність 

самостійності його як юридичної особи. До того ж, такі органи діють від 

імені держави і такими діями породжуються правові наслідки для держави. 

Така структура правовідносин між їх учасниками в теорії цивільного права 

визнається структурою представницьких відносин, що мають два зв’язки: 

внутрішній (делегування повноважень від держави її окремим органам); 

зовнішній (правовий зв'язок, який виникає між державою та приватною 

особою в результаті дій представника – органу виконавчої влади). Проте, 

юридична наука оперує і іншими категоріями: філіями та представництвами 

юридичними особами, які не мають статусу юридичної особи. Тоді, будучи 

елементами однієї структури, вони здійснюють лише представницькі 

повноваження, не перебуваючи в статусі юридичної особи. 

28. Положенням про Головний сервісний центр МВС він визначений 

як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ. Відсутність нормативного визначення 

поняття «сервісної послуги» викликає наукові дискусії та складнощі 

правозастосування в контексті співвідношення поняття з категорією 

«адміністративна послуга», зокрема, щодо поширення дії Закону України 

«Про адміністративні послуги» на відносини з надання «сервісних послуг». 

Визначаємо, що «адміністративна послуга» та «сервісна послуга» 

співвідносяться як «загальне» та «особливе». 

29. Запропоновано авторське визначення «сервісної послуги» як виду 

адміністративної послуги, яка має внаслідок здійснення владних 

повноважень Головним сервісним центром МВС чи його територіальними 

підрозділами за заявою фізичної або юридичної особи набуття, зміну чи 

припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до законодавства, 
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яким врегульовано надання таких послуг. Відповідно, запропоновано в п. 1 

Розділу І Положення про Головний сервісний центр МВС закріпити, що 

Головний сервісний центр МВС є структурним підрозділом МВС України з 

надання сервісних (адміністративних) послуг. 

30. Обгрунтовано правоохоронний характер діяльності Головного 

сервісного центру та надаваних ним сервісних послуг визначенням охоронної 

функції права як інструмента забезпечення прав і свобод людини. 

31. Запропоновано класифікацію повноважень начальника Головного 

сервісного центру МВС за функціональним критерієм: 1) організаційні; 2) 

управлінські; 3) стратегічні; 4) субординаційні; 5) владно-розпорядчі; 6) 

представницькі; 7) інформаційно-комунікативні; 8) контрольно-наглядові; 9) 

матеріально-технічного забезпечення роботи. 

32. Визначено, що адміністративно-правовий статус посадової особи 

органу державної влади визначається адміністративно-правовим статусом 

такого органу. Він наділений управлінськими владно-розпорядчими та 

представницькими (представляти орган публічної влади) повноваженнями, 

необхідними для реалізації функцій та повноважень такого органу, 

покладених на нього державою.    

33. Визначено, що Положення про Головний сервісний центр МВС 

серед прогалин має відсутність визначення нормативних вимог до 

кандидатури Начальника Головного сервісного центру МВС, його 

заступників, начальників управлінь, відділів, секторів та їх співробітників та 

порядку їх відбору на державну службу. Ця прогалина має бути виправлена 

нормативною регламентацією питань добору кадрів, вимог, особливостей 

проходження саме державної служби на підставі Закону України «Про 

державну службу» [286] в діяльності Головного сервісного центру МВС, що 

наразі упущено, прийняття рішень щодо заохочень та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Поширення дії Закону України «Про 

державну службу» на працівників Головного сервісного центру МВС 

породжує особливий зв’язок між ним та органом та породжує праві наслідки, 
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зокрема, обов’язок державним службовцем дотримуватися службової 

дисципліни як неухильного додержання Присяги державного службовця, 

сумлінного виконання службових обов’язків та правил внутрішнього 

службового розпорядку та застосування особливого порядку притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності за вчинене порушення приписів 

правових норм, якими врегульована його діяльність.  

34. Запропоновано п. 4 Розділу І Положення про Головний сервісний 

центр МВС абзацом п’ятим наступного змісту: «штатний кадровий розпис 

працівників ГСЦ МВС, які є державними службовцями і на яких 

поширюється дія Закону України «Про державну службу» визначає Міністр 

внутрішніх справ». 

35. Аргументовано, що оскільки діяльністю сервісної служби МВС, в 

т.ч. прийняттям нормативних актів та актів індивідуальної дії можуть 

обмежуватися права людини, такі обмеження повинні мати обґрунтований 

характер та ґрунтуватися на законній основі. З метою забезпечення прав і 

свобод людини, недопущення їх порушення обґрунтовуємо необхідність 

розробки та прийняття комплексного нормативно-правового акту: Закону 

України «Про сервісну службу МВС та надання сервісних послуг». 

36. Визначено, що в управлінській сфері, сфері покладання і 

виконання повноважень, суб’єкт надання адміністративної послуги є 

зобов’язаною особою по відношенню до суб’єкта звернення, який реалізовує 

свої правомочності в частині права вимоги. Саме тому дійсно, обов’язки 

суб’єкта владних повноважень, в даному випадку Головного сервісного 

центру МВС та його посадових осіб є визначальним в конструкції 

адміністративно-правового статусу. Відтак, «права», якими наділено 

Головний сервісний центр МВС є не стільки його правомочністю, скільки 

засобом виконання покладених на нього обов’язків – завдань ГСЦ МВС 

України. 

37. Визначено, що Законом України «Про адміністративні послуги» 

врегульовано підстави та порядок надання адміністративних послуг, вимоги 
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до їх якості, але упущено їх надання суб’єкту звернення, закріплення права 

такого суб’єкта на надання такої послуги та її якість і своєчасність, гарантії 

цього права. Цей недолік має бути усунутий шляхом перегляду Закону 

України «Про адміністративні послуги» на новій концептуальній основі, яка 

базувалась би на ідеї пріоритетності прав людини та їх забезпечення. До того 

пропонуємо доповнити частину 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги» абзацом 3 наступного змісту: «Суб’єкт надання адміністративної 

послуги зобов’язаний надати адміністративну послугу суб’єкту звернення на 

його звернення у відповідності до підстав, порядку, та процедури надання 

відповідної адміністративної послуги, крім випадків, коли відсутні правові 

підстави для задоволення такої заяви чи наявні ознаки протиправного діяння, 

виявлені в документах, об’єктах, пред’явлених для огляду чи діях заявника 

чи третіх осіб, пов’язаних з предметом такої заяви. У такому випадку суб’єкт 

надання адміністративної послуги зобов’язаний відмовити у наданні такої 

адміністративної послуги та вжити необхідних заходів правоохоронного 

характеру».   

38. Визначено, що надання адміністративних послуг Головним 

сервісним центром чи територіальними сервісними центрами МВС України 

хоч і має назву «адміністративних послуг», все ж, перебуває у фарватері 

здійснення публічно-сервісної, та одночасно, правоохоронної діяльності, 

здійснення якої є наслідком повноважень, покладених державою. До того ж, 

адміністративний порядок нормування відносин у сфері надання 

адміністративних послуг, попри намагання презентувати його як «служіння 

людині», зумовлює специфіку та вимоги до характеру та порядку надання 

таких послуг, які є чітко регламентовані як з точки зору переліку 

адміністративних послуг, так і порядку їх надання. 

39. Обгрунтовано, що звернення суб’єкта звернення до сервісного 

центру МВС є юридичним фактом, породжуючими правовідношення з 

надання адміністративної послуги, застосування певної адміністративної 

процедури, яка передбачає перевірку даних, фактів, документів та прийняття 
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рішення щодо прийняття індивідуального адміністративного акту чи відмову 

в його прийнятті. Суб’єкт звернення не може відмовитися від прийняття 

результату такої послуги, якщо він його не задовольняє, на відміну від 

приватної сфери. Адміністративна послуга породжує для суб’єкта звернення 

правові наслідки незалежно від його інтересів та волі. Результат 

(індивідуальний адміністративний акт) є: 1) обов’язковим; 2) самостійним 

актом, який породжує правові наслідки; 3) він має правовстановлюючий або 

презюмуючий характер; 4) може визначати наявність та зміст спеціальної 

правосуб’єктності. 

40. Юридична відповідальність Головного сервісного центру МВС є: 

1) елементом його адміністративно-правового статусу; 2) гарантією прав 

суб’єктів звернення; 3) обов’язком претерпівати негативні наслідки 

неправомірної поведінки, порушення прав інших учасників адміністративних 

правовідносин у формі стягнень, визначених законом, які застосовуються до 

порушника в установленому законом порядку; 4) гарантією забезпечення 

приватних та публічних інтересів, законності та правопорядку.  

41. Обґрунтовуємо співвідношення «відповідальності» і «санкції» 

розумінням, що санкція є елементом структури правової норми, якою 

передбачено наслідки її порушення. Несення тягаря таких негативних 

наслідків, що є обов’язком порушника, і є «юридичною відповідальністю». 

Останній властиві функції: попереджувальна, виховна, каральна та 

компенсаційна. В цивільній відповідальності останні дві співпадають.  

42. Визначено ознаки дисциплінарної відповідальності посадових 

осіб, службових осіб та працівників Головного сервісного центру МВС: 1) 

підставою є вчинення дисциплінарного проступку; 2) за нього передбачено 

накладення дисциплінарного стягнення; 3) заохочення та стягнення 

застосовує орган (посадова особа) в порядку підлеглості: щодо працівників 

ГСЦ МВС – начальник Головного сервісного центру МВС, щодо начальника 

ГСЦ МВС – Міністр внутрішніх справ України; щодо працівників 

територіальних сервісних центрів – їх начальники; 4) види стягнень, які 
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можуть застосовуватися начальником ГСЦ МВС не конкретизовані 

Положенням про Головний сервісний центр МВС; 5) право працівника ГСЦ, 

якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності на оскарження такого 

притягнення та застосування стягнень до вищого органу чи до суду не 

закріплене Положенням про Головний сервісний центр МВС. Воно 

вбачається в Законі України «Про державну службу»; 6) за один 

дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне дисциплінарне 

стягнення.  

43. Визначено, що незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

Головного сервісного центру МВС (його посадових та службових осіб, 

працівників)  можуть бути порушені права та свободи осіб приватного права. 

Притягнення винних осіб до відповідальності не є способом захисту таких 

осіб. Захист прав особи, постраждалої внаслідок незаконних рішень, дій чи 

бездіяльності цього органу можливий в один із способів, передбачених ст. 16 

ЦК України, в т.ч. визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 

органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди 

(ст.ст. 1173-1175 ЦК України); відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

на підставі прийняття судом рішення у відповідності до ч. 2 ст. 245 КАС 

України щодо: 1) визнання протиправним та нечинним нормативно-

правового акта чи окремих його положень; 2) визнання протиправним та 

скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 3) визнання дій 

суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися 

від вчинення певних дій; 4) визнання бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії. На основі 

позитивного досвіду Естонії запропоновано доповнити їх положеннями, 

закріпленими § 2 Розділу першого Закону RVastS Естонії щодо вимог особи: 

припинення тривалого порушення права; утримання від видання 

адміністративного акта чи вчинення дії; видання адміністративного акту або 
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вчинення певної дії; відшкодування завданої шкоди; повернення речі або 

грошей, отриманих безпідставно в публічно-правових відносинах. 

44. Якщо скасування акту (нормативного чи індивідуального 

характеру) мало підставою порушення прав, свобод осіб приватного права, то 

звернення такої особи до суб’єкта порушення чи до вищого органу 

центральної влади, наділеного повноваженнями скасування такого акту є 

засобом захисту порушеного, невизнаного чи оспорюваного права. 

45. Обгрунтовано, що потребує запозичення положення § 2 Розділу 

першого Закону RVastS Естонії, згідно якого особа (потерпілий) може 

вимагати від держави, органу місцевого самоврядування, органу державної 

влади, іншої юридичної особи публічного права або іншої особи, яка виконує 

публічні функції поза відносинами підпорядкування згідно публічного права, 

- захисту, відновлення прав та відшкодування шкоди. Такий підхід є 

справедливим, якщо порушник діяв на підставі наданих йому державою 

повноважень, адже повноваження породжують правові наслідки дій 

представника для особи, яка надала такі повноваження.  

46. Визначено, що ст.ст. 1173-1175 ЦК України закріплює, що шкода, 

завдана незаконними діями, рішеннями чи бездіяльністю державних органів, 

а відтак, і Головного сервісного центру МВС (в т.ч. його посадових, 

службових осіб, працівників) відшкодовується державою (а згідно ч. 3 ст. 22 

ЦК України збитки відшкодовуються у повному обсязі), що є гарантією прав 

постраждалої особи та стимулює державу до ефективної управлінської 

діяльності. Право держави, яка відшкодувала шкоду на регрес є гарантією 

прав держави та стимулює працівників, службовців, посадових осіб 

Головного сервісного центру МВС до належного виконання своїх обов’язків. 

47. Обгрунтовано, що з метою усунення прогалин, 

невпорядкованості в механізмі правового регулювання відносин в сфері 

надання сервісних послуг МВС, зокрема, з питань компетенції та 

повноважень скасування неправомірних актів органів та посадових осіб 

системи надання сервісних послуг МВС п. 4 Розділу V Положення про 
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Головний сервісний центр МВС  [306] має визначати, що Акти ГСЦ, РСЦ та 

ТСЦ МВС можуть бути скасовані Міністром внутрішніх справ України 

повністю чи в окремій частині з підстав, визначених законом.  
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РОЗДІЛ 4. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО 

ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВА 

 

4.1. Загальна характеристика адміністративної правосуб'єктності 

Головного сервісного центру МВС України 

 

Загальна характеристика адміністративної правосуб’єктності органу 

державної виконавчої влади, яким є і Головний сервісний центр МВС слугує 

визначеності поставлених перед таким органом завдань, визначення 

загальної компетенції, функцій та покладених на такий орган повноважень, 

метою яких є забезпечення належної  реалізації функцій держави в певній 

визначеній сфері суспільних відносин. В умовах євроінтеграційних процесів 

все частіше науковці звертаються до європейських стандартів державного 

управління. Звичайно, окремого акту чи документу не існує. Є вимоги 

суспільства і є реакція держав та ЄС як євроінтеграційного об’єднання на 

запити своїх громадян. Врешті, було визначено потребу врахування таких 

інтересів на основі древньоримського принципу «Vox populous – suprema 

Lex» (голос народу – вищий закон). Для того було сформовано концепт 

«багаторівневих переплетень». За визначенням І.А. Грицяка такі 

«переплетення» мають місце в європейському врядуванні на вертикальних 

рівнях: низхідних  (наднаціональному, національному, регіональному, 

місцевому), висхідних (ініціатив місцевих та регіональних до 

наднаціональних) ; горизонтальних рівнях: суб’єктів публічного та 

приватного права, в т.ч. громадських організацій та інших представників 

громадянського суспільства, що пояснювалося необхідністю подолання 

«дефіциту демократії» [400, с. 9]. 

Як реакція на запити формування «розумного управління», 

орієнтованого на створення сприятливого для існування людини середовища, 

середовища, сприятливого для здійснення прав, свобод і законних інтересів 
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людини. Йдеться про впорядкованість суспільних відносин, їх адекватне 

правове регулювання, ефективне вирішення управлінських питань, 

орієнтованих на права та потреби людини.  

Правосуб’єктність та правовий статус особи є взаємопов’язаними 

категоріями. Тому допустимим є визначення правосуб’єктності через 

визначення компонент його адміністративного статусу. До таких компонент 

Д.М. Бахрах відніс: 1) цільову, - визначає цілі, завдання, функції та принципи 

діяльності; 2) організаційно-структурну, - характеризує порядок утворення, 

реорганізації, ліквідації органу, його структуру та  лінійну і функціональну 

підпорядкованість; 3) компетенція як сукупність владних повноважень і 

підвідомчість [406, с. 85].  

За визначенням Борець М.В. можливості державних органів в певній 

сфері адміністративних правовідносин здійснювати свої функції у 

відповідності до компетенції безпосередньо залежать від їхнього 

адміністративно-правового статусу, для чіткого розуміння якого варто 

виходити з того, що він є специфічним суб’єктом адміністративних 

правовідносин, а саме державним органом [49, с. 66]. 

Автори підручника «Теорія держави та права» за редакцією проф. С.Д. 

Гусарєва, визначили, що державний орган є складовою частиною механізму 

держави, що має відповідно до закону власну структуру, чітко визначені 

повноваження з управління конкретною сферою суспільного життя та 

органічно взаємодіють з іншими частинами державного механізму [415, c. 

74]. В свою чергу, М.В. Борець було визначено, що в науці під державним 

органом визнається частина державного апарату, яка має власну структуру та 

штат службовців, які в межах наданої їм компетенції здійснюють від імені, в 

інтересах і за дорученням держави функції державного управління в певній 

сфері суспільного життя. З цього було зроблено висновок, що органи 

державної виконавчої влади мають всі ознаки державних органів [49, с. 66], 

тим більше, що ст. 6 Конституції закріплює, що державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
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Відповідно, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють 

свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України [162]. Водночас, з чим не можна не погодитися, органи 

державної виконавчої влади мають також власні особливі, притаманні саме 

їм риси, які обумовлені завданнями та особливим характером державного 

управління у певній сфері регулювання (адміністрування) суспільних 

відносин. 

На сьогоднішній день доктринальним є визначення органу виконавчої 

влади, надане В.Б. Авер’яновим, який визначив орган виконавчої влади 

організаційно самостійним елементом державного апарату (механізму 

держави), який наділений чітко окресленим переліком повноважень 

(компетенцією) відповідно до покладених на нього завдань і функцій, і 

складається зі структурних підрозділів і посад, які обіймають державні 

службовці, і віднесений Конституцією і законами України до системи органів 

виконавчої влади [14, с. 125]. Закономірним є також висновок, що кожен з 

органів державної виконавчої влади наділений унікальною, притаманною 

лише цьому органу компетенцією, яка дозволяє його ідентифікувати, 

відрізнити від інших органів як елементів апарату державного управління. До 

того ж, за його визначенням ця унікальність породжена функціональною 

відокремленістю, яка визначається поставленими перед таким органом 

завданнями, які характеризують різні аспекти компетенції такого органу 

[415, с. 126].  

За визначенням Н.В. Заяць державний орган є організованою певним 

чином на підставі закону та з дотриманням певної процедури створення 

колективу людей та покладення на них виконання певних функціональних 

обов’язків групу людей, які діють у певній сфері, в межах своєї компетенції 

та беруть участь у реалізації відповідних державних функцій [49, c. 74]. З 

цього науковцем зроблено висновок, що кожен орган державної влади є 

відносно структурно самостійною, незалежною ланкою апарату держави, що 

створюється нею для здійснення чітко визначеного виду функціональної 
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діяльності в правозастосовній чи правоохоронній сферах. Звичайно, що 

кожен напрямок угруповання органів наділяється відповідною компетенцією, 

в процесі реалізації якої покладається на організаційну, матеріальну та 

примусову силу держави [49, c. 74].  

На переконання Б.М. Лазарєва компетенцію органу державного 

управління визначає об’єктивна потреба в певній управлінській функції, 

спрямованій на адміністрування певної сфери суспільного буття, що змушує 

вдаватися до пушку оптимального компромісу у визначенні розподілу 

компетенції між окремими державними органами державної виконавчої 

влади [186, с. 134]. 

За визначенням М.В. Борець такий функціональний підхід, який було 

покладено в основу організації сучасної системи органів виконавчої влади, 

знаменував новий етап публічного адміністрування в Україні, який докорінно 

відрізняється від організації виконавчої влади в попередні історичні епохи 

[49, с. 66]. 

Т.О. Мацелик, класифікувавши суб’єктів адміністративного права, 

наділених владними повноваженнями на колективні та індивідуальні, 

визначає орган державної влади саме як колективний суб’єкт 

адміністративного права, яким є організаційно визначена, відокремлена група 

людей, об’єднаних єдністю волі, як волі однієї особи, яка є юридичною 

особою публічного права, легалізованою у встановленому порядку, яка має 

відповідну назву та наділена адміністративною правосуб’єктністю [218, с. 

185]. 

Безперечно, що той критерій, який визначає одного такого суб’єкта 

(орган державної виконавчої влади) з-поміж інших суб’єктів владних 

повноважень, є мета створення такого органу (юридичну особу публічного 

права зі спеціальним статусом), сфера діяльності та адміністративно-

правовий статус. Звичайно, як юридична особа публічного права, він є 

відносно самостійним, унікальним, специфічним. За визначенням 

Т.О. Мацелик, правова сутність такого суб’єкта включає два елементи: 
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загально-правовий та спеціально-правовий [218, с. 185]. Загально-правова 

сутність колективного суб’єкта полягає в тому, що він визнається особою в 

праві, хоча такою не є. Його правове існування є визнаним на підставі фікції, 

як допуску його «персоніфікованої правосуб’єктності» [380, с.89]. 

Визначаємо, що Головний сервісний центр МВС, який було створено на 

підставі Положення про Головний сервісний центр МВС і визнаний цим 

положенням як юридична особа публічного права, яка є міжрегіональним 

територіальним органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ, має всі риси такого суб’єкта, до того ж, має риси установи, оскільки 

має на меті найбільш повну реалізацію публічно-правових інтересів. 

Звичайно, визначення Головного сервісного центру як установи є умовним, 

зробленим з метою акценту на його роль і спрямованість на виконання однієї 

з функцій держави впорядкування суспільних відносин в окремій сфері – 

сфері експлуатації автомобільного транспорту, який в силу визначення у 

якості джерела підвищеної небезпеки зумовлює забезпечення контролю та 

управління ризиками через контрольованість підготовки та надання 

спеціальної правосуб’єктності особам, які здійснюють управління 

автомобільним транспортом, здійснюють перевезення небезпечних вантажів, 

контролю відповідності конструкцій транспортних засобів технічним 

вимогам, ведення реєстру власників таких засобів та ін. 

Звичайно, за поділом державних організацій як суб’єктів 

адміністративного права на: 1) органи держави, що володіють владними 

повноваженнями та виконують функції управління; 2) установи, орієнтовані 

на здійснення соціально-культурної діяльності і забезпечені державним 

фінансуванням; 3) державні підприємства, які займаються господарською 

діяльністю і мають головною метою одержання прибутку в виробничій сфері 

що займаються господарською діяльністю [16, с. 72], Головний сервісний 

центр не є установою, адже в Положенні про Головний сервісний центр він 

чітко визначений органом державної влади, що усуває всі дискусії щодо його 
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організаційно-правової форми. Вона визначена розпорядчим актом 

державного органу – Наказом Міністерства внутрішніх справ України.  

Солідаризуємося з Т.О. Мацелик, що органи виконавчої влади є 

фундаментом системи органів (суб’єктів) публічної адміністрації. Дійсно, 

саме на органи державної виконавчої влади покладається реалізації функцій 

публічної влади в публічних інтересах. Тож визначення адміністративно-

правового статусу такого органу є визначальним етапом у вирішенні питань 

забезпечення ефективного публічного адміністрування в певній сфері 

суспільних відносин, що має на меті забезпечення їх впорядкованості на 

основі принципу законності. Цей статус ґрунтується саме на правовому 

статусі юридичної особи публічного права, як утворення-організації-фікції, 

яке існує в силу домовленості визначення його окремим суб’єктом відносин з 

властивою йому правосуб’єктністю. Звичайно, така конструкція була 

розроблена саме доктриною науки цивільного права, але як універсальна 

конструкція допустима і наразі є використовуваною в усіх галузях, 

включаючи галузь адміністративного права. Тому, через сприйняття 

конструкції юридичної особи публічного права, є можливим визначення його 

адміністративно-правового статусу, правової природи, особливостей 

утворення, структури органу, його прав та обов’язків, визначену державою 

компетенцію, завдання та функції, повноваження та, що важливо, 

відповідальність. Вони є зрозумілими і доступними для сприйняття змісту 

через форму [218, с. 189]. 

О.Ф. Скакун дала визначення «державним органам» як структурно 

відокремлених колективів державних службовців (чи одного службовця), які 

відповідно до займаної посади наділені юридично визначеною 

державно-владною компетенцією та необхідними засобами для виконання 

управлінських функцій і завдань держави. Вона також звернула увагу на 

уживаність термінів «державний орган» і «орган державної влади», які вона 

визнала тотожними та взаємозамінними, проте, з різними акцентами: на 

структурну організацію держави чи сутність влади [391, с. 90] 
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В.Б. Авер’янов та Н.В. Александрова визначили орган державної 

виконавчої влади як самостійний елемент державного апарату,  віднесений 

Конституцією і законами України до системи органів виконавчої влади, 

наділений чітко визначеним обсягом повноважень виконавчої влади 

відповідно до покладених на нього завдань та функцій і має в своїй структурі 

підрозділи та посади, на яких перебувають державні службовці [382, c. 150]. 

За іншим визначенням такий орган є структурною ланкою апарату держави, 

за яким нормативно закріплені владні повноваження, здатність приймати 

нормативні (загальнообов’язкові) рішення та акти індивідуальної дії, 

забезпечуючи їх виконання, у тому числі засобами державного примусу. Для 

кожного органу характерним є порядок створення та особливі повноваження 

[383, c. 160]. 

З.Р. Кісіль було визначено характерні риси органу виконавчої влади: 1) 

підзаконність діяльності органів виконавчої влади: впровадження положень, 

визначених в законах в реальне життя; 2) наділеність компетенцією, яка 

визначається вищестоячими органами державної виконавчої влади, а 

останніх – законом (як реалізації законотворчої та установчої функцій 

Верховної Ради України). Орган в межах наданої компетенції представляє 

інтереси держави (в межах наданих державою повноважень). Компетенція 

визначається обсягом прав та обов’язків, наданих для виконання покладених 

на відповідний орган завдань і функцій. Одночасно компетенція визначає 

міру юридичної відповідальності такого органу перед державою. Вона 

визначає межі самостійності органу як юридичної особи публічного права, 

які визначені державою на основі нормативно-правових актів. Реалізація 

компетенції є обов’язком та правом такого органу одночасно. Неможливість 

відмови органу та його посадових та службових осіб від виконання таких 

обов’язків; 3) можливість керування (управління), наділеність для цього 

державно-владними повноваженнями щодо інших суб’єктів 

адміністративного права; 4) виконання завдань та функцій держави; 5) 

поєднання виконавчих і розпорядчих функцій [391, c. 151].  
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В науковій літературі визначається, що «владні повноваження» 

використовується в контексті «суб’єкта владних повноважень». Одне з 

визначень «суб’єкта владних повноважень» закріплене в ст. 1 Закону України 

«Про інформацію» [384]. Таким визначено: орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські 

функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих 

повноважень [384]. 

В.К. Колпаков визначив, що державно-владні повноваження є 

основною юридичною ознакою державного органу. Саме тому орган 

державної виконавчої влади є носієм державної виконавчої влади, який 

реалізує компетенцію в визначеній державою на основі нормативно-правових 

актів сфері державного управління і має нормативно визначений юридичний 

статус органу державної виконавчої влади [385, c.91]. 

Безперечно, що Головний сервісний центр МВС наділений такими 

ознаками. Так, Положенням про Головний сервісний центр МВС [306] 

визначено, що він організовує діяльність РСЦ, здійснює контроль за їх 

діяльністю, надає їм організаційно-методичну і практичну допомогу та 

здійснює їх інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення. Основними завданнями (сферою регулювання суспільних 

відносин), щодо яких державою визначено потребу публічного 

адміністрування через визнання необхідності контролю небезпек та 

управління ризиками, є: 1) реалізація державної політики у сферах надання 

адміністративних та інших послуг, безпеки дорожнього руху та перевезення 

небезпечних вантажів, забезпечення у визначеному порядку державного 

контролю за додержанням суб’єктами господарювання та іншими суб’єктами 

вимог законодавства в цих сферах, моніторинг у визначений законодавством 

спосіб дотримання суб'єктами господарської діяльності та іншими суб'єктами 

норм, правил та стандартів у відповідній сфері; 2) здійснення контролю за 

відповідністю конструкції, комплектації та обладнання транспортних засобів, 

номерних знаків транспортних засобів нормам і стандартам та погодження 
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відповідної нормативно-технічної документації; 3) забезпечення державного 

обліку зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень 

водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв, свідоцтв про підготовку 

уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв 

про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та 

накопичення інформації з цих питань у Єдиному державному реєстрі МВС та 

Єдиному державному реєстрі транспортних засобів; 4) забезпечення 

організації та здійснення контролю за підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів 

підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять таку 

діяльність, а також за прийманням іспитів з перевірки знань правил 

перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею 

відповідних свідоцтв установленого зразка; 5) ведення обліку суб'єктів 

господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, 

автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, 

напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами 

вітчизняного та іноземного виробництва і їх складовими частинами, що 

мають ідентифікаційні номери, а також забезпечення їх у встановленому 

порядку номерними знаками для разових поїздок (далі - спеціальна 

продукція), бланками актів приймання-передачі транспортних засобів та їх 

складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - бланкова 

продукція), облікованими біржовими угодами; 6) ведення реєстру суб’єктів 

здійснення обов’язкового технічного контролю колісних транспортних 

засобів та державного контролю за додержанням такими суб’єктами вимог 

законодавства в цій сфері шляхом моніторингу інформації, що передається 

суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних 

засобів до загальнодержавної бази даних про результати проведення 

обов’язкового технічного контролю; 7) формування загальнодержавної бази 

даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних 

засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану 
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транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового 

технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового 

страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, 

що надається страховиками [306]. 

Визначаємо, що ці «завдання» ГСЦ МВС є нічим іншим, як тими 

видами, напрямками його діяльності, які визначають його компетенцію. А.О. 

Ткаченко посилається до новітнього словника іноземних слів, яким під 

«компетенцією» розуміється: 1) коло повноважень, наданих законом, 

статутом або іншим актом конкретному органу або посадовій особі; 2) коло 

питань, у яких дана особа має знання, досвід [386, с. 192]. Нажаль, такий 

підхід ставить практично знак рівності між двома різними, але близькими та 

взаємопов’язаними категоріями, як «компетенція» та «повноваження».  

Загалом, в науці існує два підходи до цього питання: 1) ототожнення 

цих понять; 2) їх розмежування. 

С.А. Авакян є прибічником першого підходу і визначає «компетенцію» 

як сукупність прав і обов’язків державного органу, органу місцевого 

самоврядування, посадової особи, закріплених нормативними правовими 

актами [420, с. 303]. В широкому розумінні визначено компетенцію 

державного  органу як сукупність предметів відання, завдань, повноважень, 

прав та обов’язків посадової особи або державного органу чи громадської 

організації [388, с. 275]. 

В.К. Мамутов, не розмежовуючи «компетенцію» та «повноваження»  

визначив компетенцію як сукупність прав та обов’язків, якими державний 

орган обов’язково наділений законом, як державний орган визначеної право-

вої категорії, та набуття яких не залежить від його волевиявлення [191, с. 62]. 

Прибічником другого підходу є А.О. Ткаченко, на переконання якої 

зміст компетенції, яка визначена Конституцією України, законами, іншими 

нормативно-правовими актами, визначає місце державного органу в 

механізмі держави, з чого нею зроблено висновок, що компетенція є більш 
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ширшою чи меншою в залежності від місця державного органу або його 

посадової особи в ієрархічній системі органів державної влади [420, с. 193]. 

Така позиція висловлена і І.Л. Бачило. На визначення науковця, функції, як 

складові частини компетенції органа, визначають сферу діяльності органу, 

відповідаючи на питання, чим, якими питаннями займається такий орган. З 

цього слідує закономірний висновок, що орган реалізує свою компетенцію 

здійснюючи визначені функції та надані йому повноваження. З цього 

науковцем зроблено інший висновок, - що функції та повноваження є 

елементами компетенції в широкому розумінні, визначаючи у вузькому 

розумінні компетенцію виключно як права та юридичні обов’язки органу, які 

складають його повноваження [420, с. 193].  

Проте, було висловлено і третій підхід, згідно якого сукупність 

функцій відповідного органу становить його компетенцію [272, с. 17]. К.Ф. 

Шеремет визначив «компетенцію» як сукупність владних повноважень та 

предметів відання, притому, «предмет відання» є найбільш стабільним її 

елементом [391, с. 56].  А.О. Ткаченко підтримала позицію В.Б. Авер’янова, 

який визначив «компетенцію» сукупністю прав і обов’язків (повноважень) 

органу та підвідомчість (сфера питань, вирішення яких входить до 

компетенції органу) [420, с. 195]. 

Погодимося, що Головний сервісний центр як суб’єкт адміністративних 

правовідносин має власну компетенцію, яка і визначена в Положенні про 

Головний сервісний центр МВС як завдання ГСЦ МВС, які були визначені 

вище. Такий висновок узгоджується з позицією А.О. Ткаченко, що «предмети 

відання» є юридично визначеними цілями та завданнями, поставленими 

перед суб’єктами управління і на досягнення яких спрямована діяльність 

такого органу. Такі завдання вона визначає як юридично визначені завдання 

та цілі, які є нормативно закріпленим орієнтиром у визначенні сфери своєї 

компетенції [420, с. 195]. 

Така точка зору відповідає висновкам О.О. Мозгового, який 

аргументував, що сукупність функцій системи сервісних центрів МВС 
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України становлять собою основний напрям публічно-сервісної діяльності 

останньої, має конкретний зовнішній прояв та спрямована на забезпечення 

реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

щодо отримання якісних і доступних публічних послуг, а в якості 

особливостей, притаманних функціям системи сервісних центрів МВС 

України, визначив: 1) вони є засобом одночасної реалізації публічно-

сервісної та правоохоронної функцій держави; 2) визначеність на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів МВС України; 3) вони визначають 

будову функціонально-організаційної системи сервісних центрів МВС 

України; 4) як правило, не мають публічно-владної природи; 5) реалізація 

кожної окремої функції передбачає свій правовий інструментарій та 

процедуру здійснення; 6) кожна функція є самостійною та однорідною, яка 

виконує власні завдання у межах загальних завдань державної політики у 

сфері безпеки дорожнього руху в частині належного поводження з об’єктами 

підвищеної небезпеки [233, с. 94-95]. 

Визначено доцільність розуміння загальної та спеціальної 

правосуб’єктності. Загальна правосуб’єктність визначається правовими 

хараткеристиками Головного сервісного центру МВС як юридчної особи 

публічного права. Спеціальна – визначена специфікою, зумовленою: 1) 

суб’єктом створення та покладеними на нього функціями і завданнями; 2) 

конкретизацією мети створення органу, кола відносин, щодо яких суб’єкт 

надаіляється владними повноваженнями (компетенцією); 3) завдань; 4) 

специфікою наданих повноважень у зв’язку з обовязком виконання таких 

завдань.  

А.П. Рибінська, яка визначає особливості адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС фактично, на наше глибоке 

переконання, визначила сферу компетенції цього органу, яка і визначає 

призначеність правосуб’єктності такого органу. Такою вона визначила 

«сервісну діяльність МВС України», під якою розуміє здійснення особливих 

владних повноважень Міністерством внутрішніх справ України з надання 
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адміністративних та інших сервісних послуг через сервісні центри МВС 

України, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 

суб’єкта звернення та/чи надання інформації під відомчим та громадським 

контролем [368, с. 65]. 

Кабінетом Міністрів України було внесено до Верховної Ради України 

проект Закону України «Про сервісні послуги та сервісні центри 

Міністерства внутрішніх справ України» [199]. Попри позитив проекту, 

зумовлений вирішенням ряду організаційних та функціонально-

управлінських завдань, основним його недоліком є невизначеність 

компетенції, що унеможливлює визнання важливої складової 

адміністративно-правового статусу «центрів надання сервісних послуг».     

Погодимося, що проектом передбачалося визначення правових засад 

реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 

сфері надання сервісних послуг Міністерством внутрішніх справ України, та 

нажаль, в ньому не визначено а ні права суб’єктів звернення за сервісними 

послугами, а ні обов’язки суб’єктів надання сервісних послуг, а ні 

визначення та перелік таких сервісних послуг. Щоправда, ст. 2 зазначеного 

проекту Закону визначила, що вимоги цього Закону поширюються на 

надання сервісних послуг з оформлення дозволів, посвідчень, свідоцтв, 

довідок, копій і дублікатів документів, але, не конкретизовано сутність та 

предметність таких послуг. Лише підпунктом 13 ч. 1 ст. 3 проекту 

запропоновано дефініцію «сервісної послуги», яка надається органами 

внутрішніх справ - результат здійснення центром з надання сервісних послуг 

повноважень, визначених цим Законом, спрямований на задоволення потреб 

фізичних та юридичних осіб, при тому, що такі повноваження не є 

визначеними необхідною мірою. Така ж ситуація і з визначенням мети 

діяльності центру надання сервісних послуг -  здійснення повноважень, 

визначених законодавством України, упровадження сучасних технологій, 

поліпшення обслуговування та сприяння розвитку системи Міністерства 

внутрішніх справ України. Нами вже обґрунтовувалося, що метою таких 
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сервісних послуг має бути не здійснення повноважень органом з надання 

сервісних послуг, не сприяння розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ України, і навіть не запровадження сучасних інформаційних 

технологій. Такою метою має бути забезпечення безпеки та контроль над 

небезпеками і управління ризиками, пов’язаними з експлуатацією 

транспортних засобів, а відтак, через забезпечення безпеки їх експлуатації – 

до забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини (осіб приватного 

права) в досліджуваній сфері суспільних відносин. 

З цих позицій не можемо погодитися з висновком А.П. Рибінської 

щодо розуміння сервісної діяльності органів виконавчої влади, зокрема МВС 

України як реалізації владних повноважень центрального органу виконавчої 

влади з надання адміністративних послуг, закріплених у Законі України «Про 

адміністративні послуги», та інших послуг, під якими варто розуміти надання 

інформації, зокрема для юридичних осіб, торгівельних організацій, автошкіл, 

про конкретні адміністративні послуги, які надаються такими сервісними 

центрами, та іншої інформації щодо процедури отримання таких послуг [368, 

с. 167]. Не є сутністю сервісної послуги надання інформації про 

адміністративну послугу. До такого висновку доходимо, аналізуючи функції 

територіальних сервісних центрів на підставі Положення про територіальний 

сервісний центр МВС, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 29.12.2015 р. № 1646 [263]. Адже він містить вичерпний перелік 

таких сервісних послуг. Проти того, сама А.П. Рибінська в роботі визначила, 

що ГСЦ МВС України з урахуванням відповідних завдань реалізує владні 

повноваження функціонального та організаційного характеру, що 

регламентовані п. 4, 5, 12 Положення про Головний сервісний центр МВС та 

відносить до них, окрім інших: надання платних та безоплатних послуг; 

здійснення комплексу заходів з організації та забезпечення діяльності 

системи сервісних центрів МВС України; ведення реєстру суб’єктів 

здійснення обов’язкового технічного контролю та внесення інформації про 

суб’єктів господарювання, визначених як суб’єкти проведення обов’язкового 
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технічного контролю транспортних засобів, до Єдиного державного реєстру 

МВС України; надання суб’єктам проведення обов’язкового технічного 

контролю транспортних засобів доступу до загальнодержавної бази даних 

про результати проведення обов’язкового технічного контролю; 

забезпечення проведення моніторингу інформації, що передається 

суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних 

засобів до загальнодержавної бази даних, про результати проведення 

обов’язкового технічного контролю; формування та ведення електронного 

реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову або 

роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що 

мають ідентифікаційні номери, і оформлення відповідних документів та ін. 

[368, с. 77].  

Крім того, заслуговує на оцінку висновок А.П. Рибінської щодо 

визначення сервісної послуги як реалізації владних повноважень 

центрального органу виконавчої влади з надання адміністративних послуг, 

закріплених у Законі України «Про адміністративні послуги», та інших 

послуг. Адже Положенням про Головний сервісний центр МВС визначено 

міжрегіональним територіальним органом з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ. Тобто, центральним органом державної 

виконавчої влади з надання сервісних послуг є саме Міністерство внутрішніх 

справ, а застосування положень Закону України «Про адміністративні 

послуги» до діяльності Головного сервісного центру МВС та його 

структурних підрозділів наразі є дискусійним, попри прагнення розуміти 

«сервісну послугу», яка надається спеціалізованим органом МВС як одного із 

видів надання адміністративних послуг. Тому пропонуємо для визначення їх 

співвідношення як «загального» і «особливого» прямо визначити це питання 

і в Законі України «Про адміністративні послуги», і в Положенні про 

головний сервісний центр МВС. 
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Погодимося з О.О. Мозговим, що під функціями діяльності сервісних 

центрів МВС України варто розуміти сукупність кількох напрямків їх 

діяльності, зокрема: регулятивного, публічно-сервісного, контрольного, 

превентивного, координації та взаємодії, моніторингу та ін., які 

характеризуються:  системністю, спорідненістю, комплексністю, відносною 

стабільністю і та спрямовані на задоволення приватного та публічного 

інтересів у сфері безпеки дорожнього руху і пов’язані з об’єктами підвищеної 

небезпеки [233, с. 94-95]. Загалом, погоджуючись з таким розумінням 

функцій діяльності сервісних центрів МВС України, визначаємо: 1) об’єктом, 

щодо якого запроваджено діяльність таких органів є не будь-які «об’єкти 

підвищеної небезпеки», як про те зазначає О.О. Мозговий, а саме 

автомобільні транспортні засоби та їх експлуатація, контроль за безпековою 

експлуатацією яких породжує потребу в забезпеченні дорожнього руху. 

Відтак, зброя, інші види транспорту, тварини і т.п. не є сферою владно-

публічної та публічно-сервісної діяльності спеціалізованих органів МВС з 

надання сервісних послуг. 

Позитивна оцінка дослідження О.Г. Циганова полягає також в тому, що 

в ньому здійснено порівняльний аналіз законодавства з надання сервісних 

послуг та особливості їх здійснення в Україні та інших зарубіжних країнах, 

зокрема, в Польщі. За його визначенням наразі в країнах ЄС запроваджено 

три форми надання сервісних послуг: 1) концепція «консьєрж»: полягає в 

наданні простої інформаційної допомоги (заповнення бланків документів і 

т.п.); 2) концепція «посередник»: полягає в прийнятті від суб’єктів звернення 

заяв та запитів, а також документів, необхідних для надання послуги, 

здійснення їх перевірки на повноту та правильність заповнення та 

надсилання пакету документів до відповідного адміністративного органу та 

видачу суб’єктам звернення результатів надання послуг. Наразі в Україні 

така концепція запроваджена в діяльності ЦАП (центрів надання 

адміністративних послуг) і отримала назву «єдиного вікна»; 3) концепція 

«one-stop-shop» («магазин однієї зупинки» або «єдиний центр»). За такою 
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концепцією суб’єкту звернення надаються всі послуги в одному 

інтегрованому сервісному центрі, до повноважень якого входить надання 

відповідних сервісних послуг [452, с. 41-42]. Такими в Україні є сервісні 

центри МВС України: Головний сервісний центр як центральний орган МВС 

з надання сервісних послуг та територіальні сервісні центри МВС. 

Погодимося, що основу правосуб’єктності визначає надання сервісних 

послуг Головним сервісним центром МВС та його структурними 

підрозділами в межах компетенції, яка була нами визначена вище. Відтак, 

вона, а також інші завдання, окрім здійснення публічно-сервісної діяльності, 

зокрема, координація діяльності територіальних сервісних центрів та надання 

їм методичної допомоги, ведення єдиних реєстрів, їх матеріально-технічне 

забезпечення, розробка регламентів з безпеки шляхом визначення нормативів 

проведення іспитів для надання спеціальної правосуб’єктності (видача прав 

на управління автомобільним транспортом та ін). Саме специфіка цих 

завдань визначає, на відміну від територіальних сервісних центрів, основним 

завданням яких є публічно-сервісна діяльність, ще й владно-розпорядча, 

безпосередня управлінська діяльність Головного сервісного центру МВС 

України.  

Саме на те вказував О.О. Мозговий, класифікуючи функції системи 

сервісних центрів МВС України на: а) внутрішньоорганізаційні 

(прогнозування; планування; організація діяльності; кадрове забезпечення; 

фінансування; матеріально-технічне забезпечення; інформаційне 

забезпечення); та б) зовнішні (нормотворчі; дозвільні; реєстраційні; 

правоохоронні; координаційні; контрольні; представницькі) [233, с. 94-95]. 

Таким чином, надаючи загальну характеристику адміністративної 

правосуб'єктності Головного сервісного центру МВС України, визначаємо, 

що він, як орган державної влади та його посадова особа (начальник) під час 

здійснення ними публічних владних управлінських функцій на підставі 

повноважень, визначених Положенням про Головний сервісний центр, 

реалізовує покладені на нього МВС функції: публічно-сервісні (спрямовані 
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на забезпечення надання сервісних послуг територіальними сервісними 

центрами МВС шляхом організації їх діяльності, методичного та 

матеріально-технічного забезпечення, спрямованої на здійснення державної 

політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації 

автомобільного транспорту) та управлінські владно-розпорядчі функції, які 

необхідні для забезпечення публічно-сервісної діяльності системи сервісних 

центрів МВС України. 

 

4.2. Функції та повноваження Головного сервісного центру МВС  

 

Доволі часто в працях науковців та в нормативно-правових актах  

поняття «функції» та «повноваження» використовуються як тотожні поняття. 

Інколи вони навіть виступають синонімами «компетенції». В п. 4.1 цієї 

роботи нами доводилося, що «компетенція» і «повноваження» 

співвідносяться як «загальне» і «особливе». Тобто, якщо під компетенцією 

Головного сервісного центру МВС розуміти сферу питань, сферу суспільних 

відносин, «адмініструвати» яку і призначено цьому органу державної 

виконавчої влади, то під «повноваженнями» розуміємо коло чи навіть  

перелік питань, вирішувати які має цей орган. До того ж, визначаємо, що 

«компетенція» виділяє такий орган (у даному випадку Головний сервісний 

центр) з-поміж інших суб’єктів адміністративного права та учасників 

адміністративних правовідносин, і такою, безперечно, має визнаватися 

сервісна діяльність (організація та надання сервісних послуг) як діяльність 

спеціалізованого державного органу державної виконавчої влади в системі 

органів МВС, на які покладено повноваження надання виключного переліку 

послуг (переліку послуг, визначеному МВС України і внесеному до 

нормативно закріпленого переліку послуг, які надаються сервісними 

центрами МВС). 

Ю.О. Фрицьким було висловлено підхід до розуміння компетенції 

органу державної влади як: 1) галузі суспільного життя, яка є об’єктом 
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діяльності державного органу; 2) державної функції, яку орган має 

здійснювати в певній галузі суспільного життя; 3) ті повноваження, які є 

засобами досягнення поставленої мети, завдань, та визначених функцій [404].  

Цікава точка зору була висловлена Ю.А. Дмитрієвою щодо розуміння 

під компетенцією органу виконавчої влади сукупності його повноважень з 

предметів його відання [404]. На переконання П.П. Білик компетенція взагалі  

є формою правосуб’єктності органів, посадовців, службовців, які здійснюють 

управлінські функції [405, с. 181].  

Професор Б. М. Лазарєв визначає компетенцію як систему 

повноважень органу державного управління, що включає в себе «обов’язок 

(перед державою) і повноваження (щодо керованих об’єктів) виконувати 

певні завдання і функції ... стосовно до цих об’єктів». Іншими словами, під 

компетенцією органу виконавчої влади слід розуміти комплекс його прав та 

обов’язків [94]. 

Оскільки в Положенні про Головний сервісний центр МВС прямо 

визначено головні ознаки його адміністративно-правового статусу, зокрема: 

як міжрегіонального територіального органу з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ, як суб’єкта, який організовує діяльність РСЦ, 

здійснює контроль за їх діяльністю, надає їм організаційно-методичну і 

практичну допомогу та здійснює їх інформаційно-аналітичне, матеріально-

технічне та фінансове забезпечення та згідно пп. 23 п. 1 Розділу ІІІ 

Положення про Головний сервісний центр МВС [306] надає адміністративні 

та інші послуги, є достатньо підстав визнавати, що на нього покладено не 

лише безпосередні повноваження «публічно-сервісної» діяльності, а й 

повноваження управлінські, чи владно-розпорядчі, оскільки начальник 

Головного сервісного центру МВС наділений правомочностями згідно пп. 7 

п. 12 Розділу V зазначеного положення видавати у межах повноважень 

обов’язкові для виконання акти організаційно-розпорядчого характеру та 

забезпечувати контроль за їх виконанням. 
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Погодимося з В.К. Колпаковим, що в межах своєї компетенції органи 

виконавчої влади самостійні в організаційному та функціональному 

відношеннях по виконанню специфічного виду держаної діяльності, яка за 

своїм змістом є виконавчо-розпорядчою, з чого ним робиться висновок, що 

такі органи є носіями державної влади, що реалізує свою компетенцію в 

закріпленій сфері державного управління і мають юридичний (нормативно 

визначений) статус органу державної виконавчої влади [157, c. 91]. Тому є 

закономірним і висновок, зроблений М.М. Рассоловим, що держава виконує 

свою місію (виконує покладені на неї функції), завдяки системі державних 

органів [392, c. 208]. 

Для визначення функцій Головного сервісного центру МВС звернемося 

до загальнотеоретичного розуміння категорії «функції». У Новітньому 

філософському словнику поняття «функція» (лат. Functio - здійснення, 

виконання) визначено як: діяльність, роль об’єкта в рамках деякої системи, 

до якої він належить; вид зв’язку між об’єктами, коли зміна одного з них 

тягне за собою зміну іншого, при цьому другий об’єкт також називається 

функцією першого [400]. Е.Ф. Губський під функціями розуміє зовнішній 

прояв властивостей певного об’єкта в системі відносин, які характеризують 

загальну, типову взаємодію між суб’єктами та об’єктами соціального 

управління [401]. К.С. Бєльський функціями державної виконавчої влади 

визначає як провідні напрями діяльності органів державної влади, які 

характеризують цільову спрямованість усієї виконавчої влади, яка визначає  

обсяг делегованих йому державно-владних повноважень такого органу. 

Узагальнюючи висновки та висловлюючи точку зору з цього питання, він 

визначив, що під функціями державного органу слід розуміти цілі, які 

держава ставить перед виконавчою владою і основні напрями її діяльності які 

зумовлені такими цілями, та застосовувані правові засоби, за допомогою 

яких є можливим досягнення таких цілей, а відтак, характеризують сутність 

спрямованості діяльності такого органу державної влади [401, с. 15-16]. Таку 

позицію підтримано О.Л. Копиленко. Науковець під функціями визначив 
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провідні напрями діяльності органу державної влади, які здійснюються в 

порядку, встановленому законодавством [403, c. 162]. 

Ю.С. Шемшученко функцією визначає саму роботу, сферу діяльності 

кого- або чого-небудь, обов’язок, коло діяльності будь-кого або будь-чого 

[402, с. 435].  

Звичайно, Головний сервісний центр МВС має таку визначену сферу 

своєї діяльності, сферу виконання функцій державної виконавчої влади. За 

визначенням В.Б. Авер’янова саме державне управління для органів 

виконавчої влади є основним напрямком їхньої діяльності. Водночас, він 

висловив тезу, що органи виконавчої влади діють або як суб’єкти державного 

управління, або як суб’єкти публічно-сервісної діяльності, з чого слідує 

закономірний висновок, що публічно-сервісна діяльність не є видом 

державного управління, а є окремою сферою його адміністративної 

діяльності, тобто, діяльності як суб’єкта адміністративно-правових відносин 

[394, с. 132]. 

Визначаємо, що здійснення публічно-сервісних функцій навряд чи 

можна назвати управлінськими, в той час як управління у сфері надання 

публічно-сервісних послуг, безперечно, є одним із проявів управлінської 

діяльності, в якій реалізовується і владно-розпорядчий адміністративно-

правовий статус (владно-розпорядчі повноваження). 

О.О. Мозговим було запропоновано класифікацію саме публічних 

послуг, які надаються сервісними центрами МВС України: 1) дозвільні 

послуги (видача дозволів на встановлення та використання спеціальних та 

світлових сигнальних пристроїв; видача свідоцтв про погодження 

конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху); 2) реєстраційні послуги (реєстрація та ведення Єдиного державного 

реєстру МВС; державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку 

транспортних засобів, оформлення та видача реєстраційних документів; 

реєстр підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, 

які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими 
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частинами, що мають ідентифікаційні номери); 3) визнання певного статусу, 

права особи (видача довідки про притягнення до кримінальної 

відповідальності; видача довідки про відсутність (наявність) судимості, її 

зняття, погашення); 4) інформаційні послуги (надання доступу до Єдиного 

державного реєстру МВС; ведення електронного реєстру підприємств, 

установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які ведуть гуртову 

та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, 

що мають ідентифікаційні номери; ведення реєстру суб’єктів здійснення 

обов’язкового технічного контролю); 5) послуги щодо надання висновків у 

сфері безпеки дорожнього руху (перевірка суб’єктів господарювання щодо 

відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим 

вимогам щодо діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів з 

видачею акта (висновку); погодження проектів конструкцій, визначення 

технічних можливостей та умов переобладнання транспортних засобів з 

видачею відповідних свідоцтв та висновків) [233, с. 114]. Погодимося з 

запропонованою класифікацією та визначимо, що науковцем вірно визначено 

предметність цих послуг – практично всі вони мають своїм об’єктом 

транспортні засоби, забезпечення безпеки експлуатації яких має перебувати 

під контролем. Основними ж видами послуг щодо таких об’єктів є дозвільні 

та реєстраційні послуги. 

Тобто, з усієї сфери дозвільних послуг, які надаються органами 

внутрішніх справ в процесі здійснення ними дозвільної діяльності, до сфери 

системи сервісних послуг МВС, тобто, Головного сервісного центру МВС та 

його відокремлених структурних підрозділів, зокрема, Регіональних та 

територіальних сервісних центрів територіальних сервісних центрів МВС, 

виокремлено лише частину об’єктів, які можна характеризувати як об’єкти 

джерел підвищеної небезпеки. Задля забезпечення безпеки їх користування 

та безпеки у зв’язку з їх використанням, і діє дозвільна система. В.А. 

Гуменюк визначив її як організаційно-правову діяльність, яка має 

забезпечувати громадський порядок, громадську безпеку, установлений 
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порядок управління в визначеній сфері суспільних відносин, яка 

здійснюється завдяки контролю та нагляду за додержанням нормативно 

визначених загальнообов’язкових правил: відкриття та функціонування 

суворо визначених об’єктів господарювання, виготовлення, придбання, 

реалізації, обліку, зберігання, перевезення, використання та знищення 

предметів і речовин, незаконне використання яких може завдати значної 

шкоди громадським та державним інтересам, а також безпосередньо життю 

та здоров’ю громадян [84, с. 29]. В.В. Мартиновський визначив дозвільну 

систему як форму реалізації виконавчої влади по здійсненню попереднього 

та поточного контролю за дотриманням дозвільних вимог та обліку 

дозвільних об’єктів, виражену у формі винесення державним органом 

адміністративного акту індивідуальної дії [398, с. 117]. Ю.Р. Лозинський 

запропонував визначення дозвільної системи як сфери правових відносин, в 

якій компетентні органи публічної влади здійснюють діяльність щодо 

надання дозволів на використання у відповідності до правил, встановлених 

законодавством об’єктів, які характеризуються підвищеним рівнем небезпеки 

за зверненням фізичної чи юридичної особи, які за своєю правовою 

природою є адміністративними індивідуальними актами дозвільного 

характеру [193, с. 242].  

Д.ю.н., професор Т.О. Коломоєць запропонувала поняття «дозвільної 

системи» в широкому та вузькому значеннях. У широкому значенні 

дозвільна система є сукупністю правил щодо отримання дозволів на 

здійснення певної діяльності та правил, якими врегульовано проведення 

контролю за такою діяльністю (виготовленням, придбанням, зберіганням, 

перевезенням, обліком і використанням окремих груп речей, в т.ч. матеріалів 

і речовин, які потребують особливого режиму їх використання для 

забезпечення безпеки, а також створення і функціонування підприємств, 

майстерень і лабораторій щодо створення чи використання таких об’єктів, з 

метою охорони інтересів держави та безпеки громадян) [396, с. 64-65]. У 

вузькому значенні під дозвільною системою слід розглядати особливий 
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порядок здійснення дій, перелік яких визначено Положенням про дозвільну 

систему, потребуючих спеціальних дозволів компетентних органів [396, с. 

64-65]. 

Загалом, погоджуючись з таким визначенням, доповнимо його 

визначенням елементів такої дозвільної системи: 1) наявність спеціальних 

правил, які регламентують порядок поводження з окремими видами речей, 

які характеризуються підвищеною небезпекою (правила, що регламентують 

правовий режим таких об’єктів); 2) наявність правових норм, якими 

регламентовано порядок надання та отримання дозволів на діяльність щодо 

визначеної групи об’єктів з небезпечними властивостями; 3) система органів 

державної виконавчої влади, на які покладено повноваження у сфері 

здійснення дозвільної діяльності; 4) діяльність суб’єктів з надання дозволів 

на використання та експлуатацію об’єктів з небезпечними властивостями та 

джерел підвищеної небезпеки; 5) контрольована діяльність суб’єктів по 

використанню та експлуатацію об’єктів з небезпечними властивостями та 

джерел підвищеної небезпеки; 6) правовідносини, в яких реалізовується 

спеціальна правосуб’єктність державних органів у сфері дозвільної 

діяльності та суб’єктів, які використовують та експлуатують об’єкти з 

небезпечними властивостями та джерела підвищеної небезпеки. 

Звертаємо увагу, що науковцями було запропоновані і інші визначення. 

Так, В.О. Харитонов визначив дозвільну як сукупність правовідносин, що 

виникають між органами виконавчої влади, уповноваженими видавати 

дозволи (дозволителі), та фізичними і юридичними особами (заявниками) 

щодо можливості здійснення такими заявниками дій (виключних прав) щодо 

визначеного переліку небезпечних об’єктів (придбання, користування 

речовинами, матеріалами, предметами або зайняття видами діяльності, які 

можуть бути небезпечними для життя і здоров’я людини, загрожувати 

державним інтересам) з подальшим здійсненням контролю та нагляду за 

дотриманням встановлених правил за діями щодо таких об’єктів [397, с. 43-

44]. Вважаємо, що у цьому визначенні потребує уточнення мета такої 
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дозвільної діяльності. Вона має визначатися не лише необхідністю 

забезпечення життя і здоров’я людини та стосуватися державних інтересів. 

Нами вже обґрунтовувалося, що в контексті забезпечення прав людини немає 

самостійного інтересу держави, - такий інтерес є публічним, а держава є 

апаратом, що містить механізм та засоби його забезпечення. Серед таких 

публічних інтересів варто визначити ще інтерес в збереженні навколишнього 

природного середовища як середовища існування людини, яке має бути 

безпечним. Саме тому в Положенні про Головний сервісний центр йдеться 

про контроль небезпеками та управління ризиками: забезпечення державного 

обліку зареєстрованих транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень 

водія, ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв, свідоцтв про підготовку 

уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв 

про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та 

накопичення інформації з цих питань у Єдиному державному реєстрі МВС та 

Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (п. 3 Розділу ІІ 

Положення), - що орієнтоване на забезпечення перевезення небезпечних 

вантажів [306]. 

О.О. Мозговий визначив, що характерними ознаками публічних послуг 

(сервісних послуг), які надаються сервісними центрами МВС є: 1) предмет – 

діяльність фізичних осіб та суб’єктів господарювання, пов’язана з 

використанням предметів, що мають підвищені небезпечні властивості, які 

внаслідок виходу з-під контролю здатні завдавати матеріальної шкоди, в т.ч. 

шкоди суспільним відносинам у сфері безпеки дорожнього руху; 2) 

залежність визначеної безпеки від контролю небезпек та управління 

ризиками через прийняте рішення з надання дозволу, яке є адміністративних 

актом індивідуальної дії; 3) надання сервісних послуг спеціалізованими 

сервісними центрами МВС: Головним сервісним центром МВС України та 

територіальними сервісними центрами МВС України; 4) діяльність з надання 

сервісних послуг ґрунтується на законі та конкретизована підзаконними 

нормативно-правовими актами та має організаційно-розпорядчий характер; 
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5) надаються у встановленій законом процедурній формі; 6) платний 

характер, - формування розміру плати має визначатися потребою покриття 

витрат на функціонування дозвільних державних суб’єктів; 7) підвищений 

рівень вимог до контролю за процедурою їх надання [233, с. 114]. 

Наразі функції, повноваження та принципи діяльності Головного 

сервісного центру та його територіальних підрозділів регламентовано низкою 

нормативно-правових актів. Це характеризує визначальну ознаку цього 

суб’єкта сервісних відносин, як суб’єкта із спеціалізованим адміністративно-

правовим статусом, підпорядкованим МВС України. 

Ієрархічно такими актами є: Конституція України, Закони України: 

«Про автомобільний транспорт» [407], «Про адміністративні послуги», «Про 

державну службу», «Про дорожній рух» [292], «Про доступ до публічної 

інформації» [293], «Про звернення громадян» [332], Про деякі питання 

ввезення на митну територію України та проведення першої державної 

реєстрації транспортних засобів [287], «Про центральні органи виконавчої 

влади» [353], «Про перевезення небезпечних вантажів» [340], : Указ 

Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади» [291], Постанови Кабінету Міністрів 

України: Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України : від 28 жовтня 2015 р. № 878 [260]; Про затвердження Порядку 

державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, 

а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 

мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів : 

від 07 вересня 1998 року № 1388 [315]; Про Правила дорожнього руху : від 

10 жовтня 2001 № 1306  [342]; Про єдині вимоги до конструкції та технічного 

стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються : від 22 грудня 2010 

року № 1166 [294]; Про затвердження Порядку переобладнання 

транспортних засобів : від 21 липня 2010 року № 607[318]; Про затвердження 

зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного 
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посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, 

тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка 

розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України: від 16 вересня 2020 р. № 844 [301]; 

Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх 

власників : від 25 березня 2016 р. № 260 [95]; Про затвердження Порядку 

підготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів : від 20 

травня 2009р. № 487 [319]; Про затвердження Порядку державної акредитації 

закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів : від 20 травня 2009 

року № 490 [314]; Про затвердження Положення про порядок видачі 

посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами 

: від 8 травня 1993 р. № 340 [310]; Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх 

надання : від 4 червня 2007 р. № 795 [303]; Про затвердження Типової 

навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних 

засобів : від 2 березня 2010 року № 229 [329]; Про затвердження Порядку 

тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його 

повернення : від 17 грудня 2008 року № 1086 [323]; Порядок проведення 

обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану 

транспортних засобів : від 30 січня 2012 р. № 137 [267]; Про затвердження 

Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати 

обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та 

встановлення розміру плати за надання таких послуг : від 31 травня 2012 р. 

№ 512 [324]; Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування 

електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу : від 23 жовтень 2019 р. № 956 [344]; Про затвердження 

Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації : від 19 

червня 2019 р. № 546 [308]; Питання Єдиного державного веб-порталу 
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електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг 

: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 [258]; 

Деякі питання територіальних органів Міністерства внутрішніх справ : від 12 

лютого 2020 р. № 79 [97]; Про затвердження Порядку проведення 

спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних 

вантажів : від 31 жовтня 2007 р. № 1285 [321]; Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2014 р. № 523-р [94]; Про затвердження Положення про порядок 

роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в 

системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС від 10.10.2004 

№ 1177 [311]; Про затвердження Інструкції з організації контролю за 

виконанням документів у системі МВС України : Наказ МВС від 23.04.2012 

р. № 350 [302]; Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що 

регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку 

діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також 

допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) 

посвідчень водія України : Наказ МВС від 07.12.2009 № 515 [299];  Про 

убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом    

України : Наказ МВС від 12.03.2008 № 130[]; Про затвердження Положення 

про територіальний сервісний центр МВС України : Наказ МВС від 29 

грудня 2015 року № 1646 [351]; Про затвердження Положення про 

акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 

засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів 

закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних засобів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

01.03.2016 р.№322/28452 : Наказ МВС від 18.02.2016 № 115 [312]; Про 

організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із 
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територіальними органами з надання сервісних послуг МВС : Наказ МВС від 

18.01.2016 № 28[305]; Про затвердження Технічного опису бланка 

міжнародного посвідчення водія : Наказ МВС від 13.08.2013 № 780[337]; Про 

організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної 

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС 

від 29.11.2016 № 1256[327]; Про затвердження деяких нормативно-правових 

актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів : Наказ МВС 

від 04.08.2018 № 656 [338]; Про затвердження Порядку електронної 

інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України та 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС від 19 грудня 2019 року 

№ 26/1057 [298]; Про затвердження Положення про Головний сервісний 

центр МВС» (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України : 

Наказ МВС від 07 листопада 2015 року № 1393 від 24 квітня 2020 року № 

354) [307]; Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення 

обов’язкового технічного контролю : Наказ МВС від 28.08.2019 № 736[313]; 

Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформації про 

результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами 

здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази 

даних», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2020 р. за № 

31/34314 : Наказ МВС від 06.11.2019 р. № 928[320]; Про затвердження 

Правил з організації пропускного режиму на території та до 

адміністративних будівель територіальних органів з надання сервісних 

послуг МВС: Наказ МВС від 12.10.2017 № 853[325]; Про затвердження 

типових інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються 

територіальним органом з надання сервісних послуг МВС : Наказ МВС від 25 

травня 2020 року № 409[328]; Про затвердження Порядку реєстрації 

фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання 

послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС: Наказ 

МВС від 05 листопада 2020 року № 777[322]; Перелік послуг, для отримання 

яких можна зареєструватися в системі керування чергою до наказу МВС № 
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777 від 05 листопада 2020 року. [248]; Спільний наказ МВС та 

Мінінфраструктури від 12.05.2015 № 166/550 «Про затвердження Порядку 

перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів» [399]; Про 

затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного 

транспортного засобу, методів такої перевірки : Наказ МВС від 26 листопада 

2012 року № 710[297]; Про створення складу акредитаційної комісії 

Головного сервісного центру МВС: Наказ Головного сервісного центру МВС 

від 03.06.2016 р. № 65[347]; Про визначення голови, його заступника та 

секретаря акредитаційної комісії Головного сервісного центру МВС : Наказ 

Головного сервісного центру МВС від 07.06.2016 р. № 66.  [276]; Про 

внесення зміни до наказу Головного сервісного центру МВС від 07 червня 

2016 року № 66 : Наказ Головного сервісного центру МВС від 02.06.2017 р. 

№ 154[284]; Про затвердження екзаменаційних білетів для складання іспиту 

із теоретичної підготовки водіїв транспортних засобів : Наказ Головного 

сервісного центру МВС від 16.06.2017 р. № 2[300]; Про внесення змін у 

додаток до наказу Головного сервісного центру МВС від 03 червня 2016 року 

№ 65: Наказ Головного сервісного центру МВС від 30.08.2017 № 233[283]; 

Про затвердження тестових питань до екзаменаційних білетів для складання 

іспиту з теоретичної підготовки та отримання права на керування 

транспортними засобами : Наказ Головного сервісного центру МВС від 

26.07.2019 № 2[326]; Положення про відділ з питань запобігання корупції 

Головного сервісного центру МВС : Наказ Головного сервісного центру МВС 

від 27.04.2020 р. № 44 [259]; Про внесення Змін до тестових питань 

екзаменаційних білетів для складання іспиту з теоретичної підготовки та 

отримання права на керування транспортними засобами : Наказ Головного 

сервісного центру МВС від 25.06.2020 № 48 [281]; Накази ГСЦ МВС Про 

затвердження рішень акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, 

що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів та ін.  



392 

Означені акти визначають порядок надання послуг, взаємодії органів 

державної влади в процесі здійснення Головним сервісним центром МВС 

своїх повноважень. 

Порівняльний аналіз змісту Положення про Головний сервісний центр 

МВС та Положення про територіальний сервісний центр МВС на основі 

догматичного методу пізнання (пізнання безпосереднього змісту 

нормативно-правового акту та його тлумачення) дає підстави для розуміння 

різних функцій та завдань, покладених на Головний сервісний центр МВС та 

територіальні сервісні центри МВС.  

В буквальному сенсі, якщо Положенням про територіальний сервісний 

центр МВС серед функцій територіальних сервісних центрів МВС визначено 

перелік таких функцій в сфері організації та забезпечення безпеки 

дорожнього руху, то в Положенні про Головний сервісний центр МВС такі не 

значаться, а відповідно, визначено інші функції. 

Так, згідно положень Розділу ІІ Положення про територіальний 

сервісний центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 29.12.2015 р. № 1646 [263], основними функціями ТСЦ 

МВС є надання платних та безоплатних послуг в сфері забезпечення безпеки 

руху автомобільного транспорту та експлуатації автотранспортних засобів. 

Виділимо їх категорії: 

1) зняття з обліку та реєстрація транспортних засобів: 

- здійснення комплексу заходів, пов’язаних з проведенням 

державної реєстрації (перереєстрації) та зняттям з обліку призначених для 

експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування 

транспортних засобів усіх типів; 

- проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів з 

видачею свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі - 

реєстраційні документи) та номерних знаків на транспортні засоби, 

здійснення обміну реєстраційних документів та номерних знаків на 

транспортні засоби, зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів; 
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- здійснення в установленому порядку державного обліку 

зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб - 

власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру 

МВС; 

2) надання послуг в інформаційній та правовстановчій сфері: 

- внесення до Єдиного державного реєстру МВС інформації про 

накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку 

обмежень щодо транспортних засобів або їх власників; 

3) контроль та забезпечення безпечності транспортних засобів: 

- здійснення контролю за відповідністю конструкції транспортних 

засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, за 

дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів 

(обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах 

воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку; 

- видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до 

перевезення небезпечних вантажів; 

- видача та продовження терміну дії свідоцтв про допущення 

транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів; 

- проведення огляду транспортних засобів для здійснення 

процедури їх переобладнання; 

- проведення перевірки придатності транспортних засобів для 

видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення 

визначених небезпечних вантажів; 

- забезпечення формування в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати 

обов'язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі 

інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, 

що надається суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, та 

інформації про укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-
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правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що 

підлягають обов'язковому технічному контролю, що надається страховиками; 

4) забезпечення безпеки дорожнього руху на основі визначення 

спеціальної правосуб’єктності: 

- приймання іспитів на право керування транспортними засобами 

всіх категорій, здійснення видачі та обміну національного й міжнародного 

посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної 

категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС; 

- здійснення ведення обліку надходження, витрачання, наявності 

номерних знаків і бланкової продукції, а також надання в РСЦ МВС 

інформації про їх потребу; 

- забезпечення зберігання посвідчення водія на право керування 

транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування 

транспортним засобом, а також копій документів про позбавлення 

спеціального права; 

- забезпечення повернення посвідчення водія на право керування 

транспортними засобами після закінчення строку позбавлення спеціального 

права та успішного складання іспитів; 

- здійснення обліку закладів, які здійснюють підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та 

контроль за їх діяльністю; 

- ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших 

суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами 

та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; 

- перевірка суб’єктів господарювання щодо відповідності 

матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до 

діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта 

(висновку); 
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- визначення стану матеріально-технічної бази закладів, що 

проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів; 

5) правоохоронна діяльність: 

- взаємодія з фахівцями експертної служби МВС під час 

здійснення комплексу заходів із проведення державної реєстрації 

(перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів; 

6) організаційна діяльність: 

- забезпечення присутності адміністраторів при укладанні та 

оформленні безпосередньо в ТСЦ МВС договорів, на підставі яких 

здійснюється набуття права власності на транспортні засоби; 

7) контрольна діяльність: 

- проведення обстеження транспортних засобів на відповідність 

кольорографічних схем, написів та емблем; 

- здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері своєї 

діяльності у встановлених законодавством випадках та ін.  

8) виконання представницьких повноважень: 

- приймання та передача до РСЦ МВС для направлення до ГСЦ 

МВС заявок на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних 

засобів;  

- приймання та передача до РСЦ МВС документів для направлення 

їх на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання первинних 

ідентифікаційних номерів чи нанесення спеціальних індивідуальних номерів 

на складові частини транспортних засобів; 

9) дозвільна діяльність: 

- здійснення оформлення та видачі дозволів на встановлення та 

використання на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових 

сигнальних пристроїв; 

10) здійснення прийому фізичних або юридичних осіб і розгляд 

звернень громадян з усіх питань, що належать до повноважень ТСЦ МВС; 
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11) видача індивідуальних номерних знаків власникам транспортних 

засобів за прийнятими заявками. 

Загалом, за змістом ці функції є видами адміністративних послуг, які 

можна класифікувати на: 1) дозвільні; 2) реєстраційні.  

Виключенням з переліку функцій, які стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту є лише функція 

видачі довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, 

відсутності (наявність) судимості, її зняття, погашення. 

Натомість, Положенням про Головний сервісний центр МВС, 

затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р.№ 1393 [306] визначено інші категорії функцій. Пропонуємо 

таку їх класифікацію: 

1) організаційні: 

організація діяльності структурних підрозділів ГСЦ МВС та РСЦ, 

забезпечення контролю за виконанням у межах компетенції законодавчих, 

нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, наказів і доручень Міністерства внутрішніх 

справ України, інших актів (документів) організаційно-розпорядчого 

характеру, у тому числі центральних (місцевих) органів виконавчої влади й 

місцевого самоврядування, з питань, пов’язаних з діяльністю системи 

сервісних центрів МВС;  

розробка та затвердження планів, організація контролю за здійсненням 

комплексу організаційних і практичних дій; 

організація взаємодії з фахівцями Експертної служби МВС, які беруть 

участь у проведенні державної реєстрації транспортних засобів у ТСЦ МВС, 

та, у межах компетенції, здійснює контроль за їх діяльністю; 

ведення реєстру суб’єктів здійснення обов'язкового технічного 

контролю та внесення інформації про суб’єкти господарювання, визначені як 

суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю транспортних 

засобів, до Єдиного державного реєстру МВС; 
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надання суб’єктам проведення обов’язкового технічного контролю 

транспортних засобів доступу до загальнодержавної бази даних про 

результати проведення обов’язкового технічного контролю; 

здійснення методологічного та організаційного забезпечення 

проведення теоретичних і практичних іспитів для отримання права на 

керування транспортними засобами та видачі (обміну, повернення) 

посвідчення водія; 

затвердження тестових питань до екзаменаційних білетів для складання 

іспиту із теоретичної підготовки водіїв транспортних засобів, із спеціальної 

підготовки водіїв та отримання ДОПНВ про підготовку водіїв транспортних 

засобів, що перевозять небезпечні вантажі; 

здійснення заходів організації та забезпечення виконання міжнародних 

угод між Україною та сторонами, що їх підписали, про взаємне визнання та 

обмін національних посвідчень водія; 

виконання функції адміністратора Єдиного державного реєстру МВС, 

Єдиного державного реєстру транспортних засобів, реєстру адміністративних 

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху; 

забезпечення надання доступу для роботи з Єдиним державним 

реєстром МВС, Єдиним державним реєстром транспортних засобів та 

реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху; 

забезпечення організації та виконання заходів з функціонування 

Єдиного державного реєстру МВС, Єдиного державного реєстру 

транспортних засобів, реєстру адміністративних правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху, у тому числі створення нового, модифікації та 

супроводження наявного програмного забезпечення, а також здійснення 

матеріально-технічного та технологічного забезпечення їх ведення; 

здійснення інформаційної взаємодії з іншими державними органами 

України, іноземних держав та міжнародними організаціями; 

2) методичні: 
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розробка проектів міжнародної технічної допомоги та реалізація 

концепції (стратегії), спрямовані на розвиток системи сервісних центрів МВС 

та підвищення якості надання послуг, а також техніко-економічні 

обґрунтування модернізації їх технічного забезпечення;  

надання РСЦ необхідної методичної допомоги, рекомендацій щодо 

поліпшення їх діяльності, організація та участь у проведенні семінарів, 

тренінгів, конференцій, конкурсів та інших навчально-методичних заходів; 

забезпечення розробки типових навчальних планів та програм, 

навчально-методичного та програмного забезпечення спеціального навчання, 

формує загальний перелік питань і практичних завдань, що 

використовуються під час проведення іспитів водіїв та уповноважених з 

питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; 

3) контрольні: 

організація та здійснення перевірки діяльності РСЦ, структурних 

підрозділів ГСЦ МВС; 

контроль та координація діяльності в галузі спеціального навчання 

водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та 

уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів 

автомобільними дорогами; 

організація обстеження та реєстрації центрів спеціального навчання 

водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та 

уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів 

автомобільними дорогами; 

4) моніторингові: 

здійснення моніторингу впровадження технічних досягнень, новітніх, у 

тому числі інформаційних, технологій; 

здійснення моніторингу інформації, що передається суб’єктами 

проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів до 

загальнодержавної бази даних, про результати проведення обов’язкового 

технічного контролю; 
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5) сервісні: 

удосконалення адміністративних процедур з метою поліпшення якості 

надання адміністративних та інших послуг (впровадження електронних 

сервісів); 

надання адміністративних послуг; 

ведення автоматизованого обліку, накопичення, обробка та 

використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній і 

відомчій реєстрації, та про їх власників; 

6) нормативного забезпечення: 

узагальнює практику застосування законодавства з питань діяльності 

системи сервісних центрів МВС, готує та вносить у встановленому порядку 

пропозиції щодо його вдосконалення; 

за дорученням МВС розробляє самостійно або спільно з іншими 

підрозділами МВС проекти нормативно-правових актів з питань діяльності 

системи сервісних центрів МВС, а також організовує перегляд та приведення 

у відповідність до чинного законодавства України діючих у цій сфері 

нормативно-правових актів; 

спільно з іншими підрозділами МВС та іншими державними органами 

бере участь у розробці проектів міжнародних договорів у сфері діяльності 

системи сервісних центрів МВС; 

7) просвітницькі: 

забезпечення видання навчальної, освітньої чи іншої літературі), 

інформування громадськості про діяльність системи сервісних центрів МВС; 

співпраця із засобами масової інформації з питань інформування 

громадськості про діяльність системи сервісних центрів МВС шляхом 

проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих 

телефонних ліній, розміщення статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- 

і радіопередач, виготовлення і розповсюдження інформаційно-презентаційної 

продукції; 

8) матеріально-технічного забезпечення та бухгалтерського обліку: 
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забезпечення спеціальною та бланковою продукцією; 

бухгалтерський облік; 

логістичне та матеріально-технічне, ресурсне забезпечення діяльності 

системи сервісних центрів МВС; 

капітальне будівництво, реконструкція, утримання та ремонт будівель і 

споруд, оформлення правоустановчих документів на об’єкти нерухомого 

майна та земельні ділянки, які перебувають на балансі; 

володіння, користування, розпорядження майном, що закріплене па 

праві оперативного управління; 

9) правоохоронні: 

вжиття заходів із запобігання порушенню вимог законодавства та їх 

припинення; прийняття обов’язкових до виконання рішень; 

сприяння державним органам, підрозділи яких здійснюють оперативно- 

розшукову діяльність, розвідувальним та контррозвідувальному органам 

України в забезпеченні їх документами, що зашифровують особу чи відомчу 

належність працівників і транспортних засобів (документи прикриття, 

несправжні (імітаційні) засоби); 

10) євроінтеграційні: 

забезпечення розробки та реалізації заходів з питань європейської 

інтеграції; 

11) дозвільні: 

погодження нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних 

номерів чи дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових 

частин транспортних засобів; 

організація оформлення та видачі дозволів на встановлення та 

використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв; 

погодження проектів конструкцій, визначення технічної можливості та 

умов (вимог) переобладнання транспортних засобів з видачею відповідних 

свідоцтв та висновків; 
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організація роботи із допущення транспортних засобів до перевезення 

визначених небезпечних вантажів із видачею свідоцтв про допущення 

транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та 

внесенням інформації про такі транспортні засоби до Єдиного державного 

реєстру МВС; 

уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірок 

цистерн для перевезення небезпечних вантажів, установлених на колісних 

транспортних засобах, та веде реєстр таких суб’єктів господарювання; 

забезпечення видачі та обміну ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водія, 

свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень 

небезпечних вантажів та внесення цієї інформації до Єдиного державного 

реєстру МВС; 

забезпечення проведення державної акредитації закладів, що 

здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів; 

12) реєстраційні:  

організація та здійснення контролю за реєстрацією, перереєстрацією та 

зняттям з обліку транспортних засобів; 

видача примірників свідоцтв про погодження конструкції 

транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та ін.; 

13) преюдиційні 

- організація в системі сервісних центрів МВС роботу з видачі 

довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність 

(наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним 

процесуальним законодавством України та ін. [306]. 

Визначаємо, що дві групи з визначених функцій: дозвільні та 

реєстраційні є сервісними, змістом яких є надання адміністративної послуги 

на звернення суб’єкта звернення, - особи приватного права. Всі інші є 

владно-розпорядчими, публічно-організаційно-забезпечуючими та 

правоохоронними, спрямованими на забезпечення надання правомірної 
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адміністративної послуги суб’єкту звернення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху та безпеки експлуатації автомобільного транспорту. 

Але основна проблема в тому, що пп. 23 п. 1 Розділу ІІІ серед інших 

функцій, які ми визначили як функції організації та здійснення дозвільних чи 

реєстраційних адміністративних послуг, визначає функцію надання 

«адміністративних та інших послуг». 

Нажаль, Положення про Головний сервісний центр МВС не розкриває 

змісту цих адміністративних послуг. Виникає закономірне питання, - про які 

саме адміністративні послуги йдеться? Про ті, які дозволено надавати 

Територіальним сервісним центрам МВС? Чи ті, які випливають зі змісту 

функцій Головного сервісного центру МВС? Але ж вони в Розділі ІІІ 

Положення про Головний сервісний центр МВС визначені як один із 

функцій.  

Визначаємо, що повноваження, які покладено на Головний сервісний 

центр МВС України є «правообов’язком», оскільки покладають обов’язок 

здійснювати діяльність, визначену в межах його компетенції та надають 

низку правомочностей, що дозволяють йому застосовувати методи та засоби 

як регулювання відносин (здійснення публічних організаційно-владних 

повноважень, так і надання публічно-сервісних послуг, або ж, здійснення 

публічно-сервісної діяльності). Це дозволяє класифікувати такі 

повноваження за двома категоріями: 1) зобов’язуючі; 2) управомочуючі. 

Положення про Головний сервісний центр МВС розподіляє їх, визначаючи 

перші функціями, а другі – правами ГСЦ, хоча і перші, і другі визначають 

його повноваження. 

Як виявилося, такий підхід, поєднання в повноваженнях і прав, і 

обов’язків, здійснення і виконання яких слугує досягнення єдиної мети, є не 

новим. Інший підхід було запропоновано Л.М. Москвич, який під час аналізу 

правового статусу судді дійшов висновку, що не можна розуміти структуру 

посадових повноважень у вигляді суцільного правообов’язку, оскільки суддя 

виконує обов’язок шляхом здійснення (застосування) наданих йому прав при 
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настанні відповідних умов з метою виконання поставлених перед ним 

завдань. У такому випадку, - завдань правосуддя [460, c. 70-71]. Погодимося 

з таким підходом, що права і обов’язки – протилежні за значенням категорії, 

скільки визначають права вимоги і обов’язки виконання таких вимог інших 

осіб. Водночас, не можна відкидати і того, що без єднання таких прав і 

обов’язків неможливе виконання покладених на орган завдань. Саме тому 

вважаємо, що права і обов’язки Головного сервісного центру МВС є 

елементами єдиної універсальної категорії, яка є засобом досягнення завдань, 

покладених на цей орган в межах його компетенції.    

Класифікуємо зобов’язуючі повноваження, визначені п.1, 2 Розділу ІІІ 

Положення про Головний сервісний центр МВС визначаємо, що вони 

поєднують дві групи повноважень: 1) публічно-сервісних: а) дозвільні 

послуги (видача дозволів на  встановлення та використання спеціальних та 

світлових сигнальних пристроїв; погодження проектів конструкцій, 

визначення технічної можливості та умов (вимог) переобладнання 

транспортних засобів з видачею відповідних свідоцтв та висновків; свідоцтв 

про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху); б) реєстраційні послуги (реєстрація, 

перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів; формування 

електронного реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів 

господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову або 

роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами; в) 

преюдиційні (організовує в системі сервісних центрів МВС роботу з видачі 

довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність 

(наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним 

процесуальним законодавством України); г) інформаційні послуги (надання 

доступу до Єдиного державного реєстру МВС; ведення реєстру суб’єктів 

здійснення обов'язкового технічного контролю; виконання функцій 

адміністратора Єдиного державного реєстру МВС, Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів, реєстру адміністративних правопорушень у 
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сфері безпеки дорожнього руху); 2) управлінських (владно-організаційних, 

владно-розпорядчих, спрямованих на забезпечення функціонування системи 

сервісних центрів МВС): а) організаційні; б) методичні; в) контрольні; г) 

моніторингові; д) нормативного забезпечення; е) просвітницькі; є) 

матеріально-технічного забезпечення та бухгалтерського обліку; ж) 

правоохоронні; з) євроінтеграційні; та  

Пропонуємо авторську класифікацію повноважень, визначених п. 2 

Розділу ІІІ Положення про Головний сервісний центр за критеріями: 1) 

організаційні: організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів; організація планово-фінансової роботи; 

складання проектів штатного розпису та кошторису ГСЦ МВС і подання їх 

на затвердження в МВС України; 2) забезпечуючі: здійснення заходів, 

спрямованих на дотримання в системі сервісних центрів МВС вимог 

законодавства, що регулює їх діяльність, а також контроль за їх реалізацією; 

реалізація державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим 

доступом; забезпечення дотримання державної таємниці; забезпечення 

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх 

реалізацією в системі сервісних центрів МВС; забезпечення доступу до 

публічної інформації; забезпечення ефективного, результативного і цільового 

використання бюджетних коштів; забезпечення організації ведення 

бухгалтерського обліку; 3) комунікаційні та контрольні: прийом громадян та 

розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, депутатських 

запитів і звернень народних депутатів, адвокатських запитів з питань, 

віднесених до компетенції системи сервісних центрів МВС, виявлення та 

усунення причин подання громадянами скарг; здійснення контролю за 

використанням фінансових і матеріальних ресурсів; складання та подання в 

установленому порядку фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та 

іншої звітності; ведення обліку порушень законності та надзвичайних подій 

серед працівників системи сервісних центрів МВС; аналіз стану дотримання 

службової дисципліни та законності працівниками системи сервісних центрів 
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МВС, забезпечення проведення профілактичних заходів щодо запобігання 

вчинення ними дисциплінарних проступків, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності; участь у судових справах та судових 

процесах; 4) кадрові: забезпечення реалізації державної політики з питань 

управління персоналом, добору персоналу, планування та організацію 

заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців та інших працівників, документальне оформлення вступу на 

державну службу, її проходження та припинення, узагальнює практику 

роботи з кадрами; здійснення організаційно-практичних заходів з відбору, 

стажування, навчання і підвищення кваліфікації державних службовців та 

інших працівників, узагальнення практики роботи з кадрами та звітність; 

стажування громадян з числа молоді, організація проходження навчально-

виробничої практики студентами закладів вищої освіти; підготовка для 

подання до МВС матеріалів щодо заохочення та нагородження державними 

нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України державних службовців та інших працівників системи сервісних 

центрів МВС; підготовка подань щодо нагородження державних службовців 

та інших працівників системи сервісних центрів МВС відомчими 

заохочувальними відзнаками МВС; забезпечення виконання завдань з 

мобілізаційної підготовки та мобілізації [306].   

Вперше визначені в теорії адміністративного права управомочуючі 

зобов’язання Головного сервісного центру МВС. В Положенні про Головний 

сервісний центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 07.11.2015 р. № 1393 [306] вони визначені Розділом IV як 

«Права ГСЦ МВС». Обґрунтовуємо такий підхід тим, що, на відміну від 

цивільного права, де згідно ч. 1 ст. 12 ЦК України особа здійснює свої 

цивільні права вільно, на власний розсуд. З цього слідує, що в приватних 

відносинах ніхто не зобов’язаний здійснювати своє право, користуватися 

ним. В публічних відносинах, зокрема, в діяльності Головного сервісного 

центру МВС здійснення цих прав є обов’язковим, якщо в конкретній ситуації 
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того вимагає норма закону. Водночас, визнаємо, що в даному випадку такі 

права є більшою мірою правомочностями такого органу, які поряд з іншими 

елементами визначають особливості його адміністративно-правового 

статусу. 

Класифікуємо ці «права», визначені нами як правомочності, оскільки 

вони включають і право на власні дії, і право вимоги від суб’єктів 

підпорядкування чи учасників правовідносин з надання сервісних послуг: 1) 

інформаційні: а) створювати, використовувати та знищувати інформацію: 

створювати, модифікувати, збирати, обробляти, зберігати, знищувати 

інформацію на паперових та електронних носіях, необхідну для здійснення 

його повноважень та ведення Єдиного державного реєстру МВС та Єдиного 

державного реєстру транспортних засобів; надавати таку інформацію на 

підставі і в порядку, визначеному законом, використовуючи для цього 

систему електронного документообігу, автоматичні засоби управління, 

електронний цифровий підпис; б) отримувати інформацію: відповідно до 

компетенції в установленому законом порядку одержувати від державних 

органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також 

громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього функцій; в) користуватися інформаційними 

базами даних Єдиної інформаційної системи МВС, інших органів державної 

влади, доступ до яких передбачений законодавством, державною системою 

урядового зв'язку та іншими технічними засобами у визначеному 

законодавством порядку; г) вносити зміни або виправлення до інформації, що 

міститься в Єдиному державному реєстрі МВС та Єдиному державному 

реєстрі транспортних засобів; 2) управлінські (владно-розпорядчі): скликати 

наради для організації належного виконання покладених на нього завдань; 

залучати до надання послуг у визначений законодавством спосіб на 

договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, в 

т.ч. волонтерів; здійснювати перевірки діяльності РСЦ та ТСЦ МВС, 
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залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 

учених, фахівців та спеціалістів, представників інститутів громадянського 

суспільства; 3) представницькі: укладати договори, бути позивачем та 

відповідачем у суді. 

Визначаємо, що ці повноваження перебувають в фарватері державної 

політики, яка впливає на формування концептуальних підходів оновлення 

публічного адміністрування. Не виключенням є і сфера надання сервісних 

послуг, які, сформувавшись в діяльності системи сервісних центрів МВС 

увійшли в суспільне життя, і щодо яких висуваються нові вимоги, вимоги 

якості, прозорості діяльності, урахування потреб споживачів таких послуг, 

діджиталізації як основного напрямку формування сучасного цивілізаційного 

е-урядування, яке будується на новій філософії швидкісної комунікації, 

цифрової обробки документів та обміну інформації, он-лайн доступу до 

реєстрів та послуг, забезпечення права людини на інформацію, на доступ до 

інформації, на повну та достовірну інформацію. 

О.Г. Циганов визначив, що сучасним «трендом» є: розробка і реалізація 

національних програм формування інформаційного суспільства, де 

пріоритетним визначено становлення електронних урядів, вдосконалення 

інформаційно-комунікаційних технологій та встановлення довіри до них 

суспільства [452, с. 328].  

А.П. Рибінська та О.О. Мозговий є однодумцями щодо такого 

напрямку реформування та удосконалення системи сервісних послуг, яка б 

базувалася на сучасних цивілізаційних підходах. О.О. Мозговий визначив 

стратегічні напрямки удосконалення системи сервісних послуг, а ми 

визначаємо, що їх досягнення має віднайти прояв в функціях та 

повноваженнях Головного сервісного центру МВС: вироблення ефективної 

системи оцінки персоналу з врахуванням показників в роботі, які 

визначаються самим суб’єктом звернення шляхом виставлення відповідної 

оцінки за отриману послугу; запровадження моніторингу якості надання 

публічних послуг за допомогою як інформаційно-аналітичного забезпечення, 
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використання технічних засобів для фіксації процесу надання публічної 

послуги посадовою особою сервісного центру МВС України [233, с. 186].  

А.П. Рибінська та О.Г. Циганов визначили перспективи удосконалення 

системи контролю якості надання сервісних послуг сервісними центрами 

МВС: 1) запровадження в діяльності органів публічної влади системи 

управління якістю, створеної відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 

9000, орієнтованої на забезпечення якості «служіння» публічного сектору 

приватному; 2) інтегрованість офісу, в якому б у відкритій формі могли 

надаватися всі сервісні послуги; 3) визначеність, доступність, логічність та 

простота вирішення процедури надання сервісних послуг та оперативність їх 

надання, що усуває можливості проявів корупції [368, с. 60; 454, с. 342]. 

В 2015 році Кабінетом Міністрів України було внесено до Верховної 

Ради України проект Закону України «Про сервісні послуги та сервісні 

центри Міністерства внутрішніх справ України» [199]. Вважаємо, що його 

перевагою є закріплення чіткого переліку сервісних послуг, надання яких 

входить до компетенції органів з надання сервісних послуг МВС. Відтак, 

серед повноважень Головного сервісного центру мали б бути повноваження 

не лише виконання функції адміністратора Єдиного державного реєстру 

МВС, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, реєстру 

адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, а й 

адміністратора надання сервісних послуг операторами таких реєстрів з 

надання сервісних послуг працівниками Головного сервісного центру МВС 

та його територіальними відділеннями (територіальними сервісними 

центрами МВС) з закріпленням такого переліку сервісних послуг. 

Запропоновано закріпити ці повноваження в проекті закону «Про сервісну 

службу МВС та надання сервісних послуг» (запропоновано автором), а до 

того запропоновано доповнити Положення про Головний сервісний центр 

МВС, доповнивши п. 1 Розділу ІІІ пунктом 66 наступного змісту: «66) 

виконує функції адміністратора надання сервісних послуг операторами 
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надання сервісних послуг Головного сервісного центру МВС та 

територіальних сервісних центрів МВС». 

Відповідно, пп. 23 п. 1 Розділу ІІІ Положення про Головний сервісний 

центр МВС викласти в наступній редакції: «23) надає адміністративні та інші 

послуги: 

- видача посвідчення водія транспортного засобу, в т.ч. міжнародного;  

- відновлення втраченого посвідчення водія транспортного засобу; 

- допуск до іспиту на отримання посвідчення водія транспортного 

засобу; 

- реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх 

категорій, мототранспорту, причепів, мопедів з видачею свідоцтва про 

реєстрацію або його дубліката, зняття з обліку транспортного засобу; 

- реєстрація, перереєстрація переобладнаних і перероблених колісних 

транспортних засобів усіх категорій, мототранспорту, причепів, мопедів з 

видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката, зняття з обліку 

транспортного засобу;  

- видача однієї пари номерних знаків з комбінацією латинських літер і 

цифр, визначеною Кабінетом Міністрів України, чи індивідуальних (іменних) 

номерних знаків на колісні транспортні засоби усіх категорій, 

мототранспорт, причепи, мопеди, спеціалізовані самохідні машини, а також 

відновлення втрачених або пошкоджених номерних знаків; 

- видача однієї пари номерних знаків на колісні транспортні засоби усіх 

категорій, мототранспорт, причепи, мопеди, спеціалізовані самохідні 

машини, в т.ч. для керівників дипломатичних представництв, послів, членів 

дипломатичного персоналу дипломатичних представництв, штатних 

консульських посадових осіб консульських установ чи адміністративно-

технічного та допоміжного персоналу дипломатичних представництв, а 

також відновлення втрачених або пошкоджених номерних знаків;  
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- визначення дозволеної максимальної маси (допустимої ваги) або (і) 

маси транспортного засобу без вантажу за наявності обставин, визначених 

Міністерством внутрішніх справ України;  

- проведення спеціалістом центру надання сервісних послуг перевірки 

транспортного засобу з (без) складення відповідного акта; 

- нанесення VIN-коду на транспортний засіб; 

- видача довідки про правове становище транспортного засобу; 

- видача довідки про відсутність (наявність) судимості або обмежень, 

передбачених кримінально-процесуальним законодавством України; 

- видача довідки про оголошення в розшук безвісно відсутньої особи; 

- видача довідки про інформацію, що зберігається в базі даних 

Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному 

законодавством України;  

- посвідчення апостилем або легалізація документа, виготовленого 

(виданого) центром надання сервісних послуг, у порядку, установленому 

законодавством України; 

- переклад на іноземну мову документа, складеного українською мовою, 

що підлягає легалізації або посвідченню апостилем; 

- виготовлення на підставі вимоги заінтересованої особи центром 

надання сервісних послуг копії документа, виданого іншою уповноваженою 

особою, збереження оригіналу якого в матеріалах діловодства передбачено 

законодавством України, і завірення її з оригіналом; 

- видача завіреної копії документа, що зберігається в архіві центру 

надання сервісних послуг». 

 

Висновки до розділу 4. 

1. Правосуб’єктність, як визначальна категорія, що ідентифікує 

існування суб’єкта як суб’єкта адміністративного права та учасника 

адміністративних правовідносин взаємопов’язана з категорією 

адміністративно-правового статусу, перебуваючи з нею у діалектичному 
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взаємозв’язку. Лише суб’єкт може бути наділений правовим статусом, і, 

водночас, правовий статус надає ознак правосуб’єктності.  

2. Визначено, що правосуб’єктність Головного сервісного центру 

МВС детермінує його адміністративно-правовий статус як органа державної 

виконавчої влади, який наділений повноваженнями, здійснюваними у 

відповідності до його компетенції. Вона детермінує загальну компетенцію, 

завдання, функції та повноваження, визначені необхідністю забезпечення 

належної  реалізації функцій держави в певній визначеній сфері суспільних 

відносин. 

3. Визначено, що такою сферою (яка і визначає сферу повноважень, 

коло питань) є сфера публічного адміністрування відносин з забезпечення 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів як 

державного контролю та управління ризиками шляхом контрольованості 

підготовки та надання спеціальної правосуб’єктності особам, які здійснюють 

управління автомобільним транспортом, здійснюють перевезення 

небезпечних вантажів, контролю відповідності конструкцій транспортних 

засобів технічним вимогам, ведення реєстру власників таких засобів та ін., 

тобто діяльності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, наділені 

небезпечними властивостями та здатністю при виході з-під контролю 

людини завдавати шкоди, що знайшло визначення в теорії права як «джерело 

підвищеної небезпеки». 

4. Обгрунтовано, що адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС та його елементи: особливості утворення, структура 

органу, його права та обов’язки, визначені державою компетенція, завдання 

та функції, повноваження та відповідальність сприймаються через 

конструкцію юридичної особи публічного права, наділеної державно-

владними повноваженнями, що є основною ознакою державного органу. 

5. Визначено, що «завдання» ГСЦ МВС, закріплені в Положенні 

про Головний сервісний центр МВС є видами та напрямками його діяльності, 

які визначають його компетенцію. 
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6. Встановлено, що ознаками, характерними Головному сервісному 

центру МВС як державному органу характерні: 1) реалізує владно-

розпорядчу, публічно-сервісної та правоохоронної функції держави; 2) 

адміністративно-правовий статус визначений на рівні підзаконних актів; 3) 

реалізація функцій передбачає визначена окремими нормативними актами, 

якими закріплено властиві їм інструменти та процедура здійснення; 4) кожна 

функція є самостійною та однорідною, яка виконує власні завдання у межах 

загальних завдань державної політики у сфері безпеки дорожнього руху в 

частині належного поводження з об’єктами підвищеної небезпеки. 

7. Обгрунтовано, що компетенція Головного сервісного центру 

МВС визначена публічно-сервісною діяльністю МВС України. 

8. Обгрунтовано, що метою сервісних послуг, а відповідно, і 

публічно-сервісної діяльності є не здійснення повноважень спеціалізованим 

органом МВС з надання сервісних послуг, не сприяння розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України та не запровадження сучасних 

інформаційних технологій, а забезпечення безпеки та контроль над 

небезпеками і управління ризиками, пов’язаними з експлуатацією 

транспортних засобів, а відтак, - прав, свобод та інтересів людини. 

9. Оскільки надання сервісної послуги є реалізацією владних 

повноважень центрального органу виконавчої влади з надання 

адміністративних послуг МВС, запропоновано визначення співвідношення 

«адміністративної» та «сервісної» послуг визначити як «загальне» і 

«особливе» внесенням відповідних доповнень до Закону України «Про 

адміністративні послуги» та Положенні про головний сервісний центр МВС. 

10.  Обгрунтовано, що адміністративна правосуб'єктність Головного 

сервісного центру МВС України як органу державної влади визначається 

покладанням завдань здійснення публічних владних управлінських функцій 

на підставі повноважень, визначених Положенням про Головний сервісний 

центр та публічно-сервісних, спрямованих на забезпечення надання 

сервісних послуг територіальними сервісними центрами МВС шляхом 
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організації їх діяльності, методичного та матеріально-технічного 

забезпечення для здійснення державної політики у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. 

11. Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

поєднують: управлінські повноваження (управління у сфері надання 

публічно-сервісних послуг) та публічно-сервісні. Запропоновано закріплення 

за ним виконання функцій адміністратора надання сервісних послуг. 

12. Запропоновано класифікацію функцій Головного сервісного 

центру МВС: 1) організаційні; 2) методичні; 3) контрольні; 4) моніторингові; 

5) сервісні; 6) нормативного забезпечення; 7) просвітницькі; 8) матеріально-

технічного забезпечення та бухгалтерського обліку; 9) правоохоронні; 10) 

євроінтеграційні; 11) дозвільні; 12) реєстраційні; 13) преюдиційні. 

Визначено, що лише дозвільні, реєстраційні та преюдиційні є функціями з 

надання сервісних послуг. Інші є владно-розпорядчими, публічно-

організаційно-забезпечуючими та правоохоронними, спрямованими на 

забезпечення надання правомірної адміністративної послуги суб’єкту 

звернення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки 

експлуатації автомобільного транспорту. 

13. Визначено, що закріплення в пп. 23 п. 1 Розділу ІІІ Положення 

про Головний сервісний центр МВС серед його повноважень «надання 

адміністративних та інших послуг» визначає розуміння, що інші 

повноваження такими не є. Водночас, відсутність тлумачення змісту та 

переліку таких «адміністративних послуг» породжує невизначеність 

повноважень Головного сервісного центру МВС в цій сфері. Обгрунтовано, 

що закріплення переліку адміністративних послуг, які можуть надаватися 

службою сервісних послуг МВС (авторська пропозиція) визначає сервісні 

послуги з-поміж інших адміністративних та забезпечує урегульованість їх 

надання на законній основі. Тим обґрунтовуємо необхідність розробки та 

прийняття проекту закону «Про сервісну службу МВС та надання сервісних 

послуг». До того пропонуємо в Законі України «Про адміністративні 
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послуги» частину 1 ст. 9 викласти в наступній редакції: «1. Адміністративні 

послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 

безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг, в т.ч. 

Головним сервісним центром МВС та територіальними сервісними центрами 

МВС». 

14. Обгрунтовано, що повноваження, які покладено на Головний 

сервісний центр МВС України є «правообов’язком», оскільки поєднують 

покладання обов’язку здійснювати діяльність, визначену в межах його 

компетенції та надають правомочності, необхідні для здійснення публічних 

організаційно-владних повноважень та надання публічно-сервісних послуг, 

або ж, здійснення публічно-сервісної діяльності). Запропоновано 

класифікувати повноваження ГСЦ МВС за двома категоріями: 1) 

зобов’язуючі; 2) управомочуючі. Положення про Головний сервісний центр 

МВС розподіляє їх, визначаючи перші функціями, а другі – правами ГСЦ.  

15. Запропоновано класифікацію зобов’язуючих повноважень 

Головного сервісного центру МВС: 1) публічно-сервісні: а) дозвільні; б) 

реєстраційні; в) преюдиційні; г) інформаційні; 2) управлінські (владно-

організаційних, владно-розпорядчих, спрямованих на забезпечення 

функціонування системи сервісних центрів МВС): а) організаційні; б) 

методичні; в) контрольні; г) моніторингові; д) забезпечуючі; е) нормативного 

забезпечення; є) просвітницькі; ж) матеріально-технічного забезпечення та 

бухгалтерського обліку; з) правоохоронні; й) кадрові; к) євроінтеграційні; л) 

комунікаційні. 

16. Запропоновано класифікацію управомочуючих повноважень, 

визначених в Розділі IV Положення про Головний сервісний центр МВС як 

«права ГСЦ МВС». Визначено, що під ними слід розуміти правомочності, 

оскільки вони включають і право на власні дії, і право вимоги від суб’єктів 

підпорядкування чи учасників правовідносин з надання сервісних послуг: 1) 

інформаційні: а) створювати, використовувати та знищувати інформацію 

(відповідно до компетенції); б) отримувати інформацію (відповідно до 
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компетенції);; в) користуватися інформаційними базами даних Єдиної 

інформаційної системи МВС (відповідно до компетенції); г) вносити зміни 

або виправлення до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі 

МВС та Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (відповідно до 

компетенції)); 2) управлінські (владно-розпорядчі): скликати наради для 

організації належного виконання покладених на нього завдань, залучати 

фахівців, здійснювати контроль і т.д.; 3) представницькі: укладати договори, 

бути позивачем та відповідачем у суді. 

17. Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

детерміновані завданнями, покладеними державою на нього як 

спеціалізований орган МВС з надання сервісних послуг. Вони перебувають в 

фарватері державної політики, яка впливає на формування концептуальних 

підходів оновлення публічного адміністрування. У сфері надання сервісних 

послуг МВС оновленими вимогами, які повинні віднайти своє місце у 

відповідних повноваженнях ГСЦ МВС, зокрема: вимогами якості, прозорості 

діяльності, урахування потреб споживачів сервісних послуг, діджиталізації 

як основного напрямку формування сучасного цивілізаційного е-урядування, 

яке будується на новій філософії швидкісної комунікації, цифрової обробки 

документів та обміну інформації, он-лайн доступу до реєстрів та послуг, 

забезпечення права людини на інформацію, на доступ до інформації, на 

повну та достовірну інформацію. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні адміністративно-правового 

статусу Головного сервісного центру МВС та його елементів, окресленні 

проблем їх нормативного визначення, формулюванні пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства України в досліджуваній сфері. 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Передумовою створення Головного сервісного центру МВС та 

визначення його завдань та функцій як міжрегіонального територіального 

органу надання сервісних послуг МВС є перехід від концепції «державного 

управління» до «публічно-сервісного» обслуговування, дійсного служіння 

влади народу на основі концепту «сервісної держави», що ґрунтується на 

Концепції адміністративної реформи в Україні, започаткованій Указом 

Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98. 

2. Адміністративно-правовий статус Головного сервісного центру 

МВС та його елементи: особливості утворення, структура органу, його права 

та обов’язки, визначені державою компетенція, завдання та функції, 

повноваження та відповідальність сприймаються через конструкцію 

юридичної особи публічного права, наділеної державно-владними 

повноваженнями, що є основною ознакою державного органу. 

3. Визначено, що «завдання» ГСЦ МВС, закріплені в Положенні 

про Головний сервісний центр МВС є видами та напрямками його діяльності, 

які визначають його компетенцію. 

4. Головний сервісний центр МВС поєднує функції надання 

адміністративних послуг з іншими видами функцій, які покладено на органи 

внутрішніх справ України, в т.ч. контрольно-наглядових, особливо в процесі 

здійснення дозвільної та реєстраційної діяльності. 
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5. Сервісні послуги МВС, які є метою створення та функціонування 

Головного сервісного центру МВС є «адміністративними послугами» (як вид 

«публічних послуг»). Сервісна послуга МВС є об’єктом правовідносин між 

суб’єктом звернення (особою приватного права) та суб’єктом надання 

сервісної послуги (Головний сервісний центр МВС в особі його 

територіальних відділень). Будучи за своєю сутністю «благом», сервісна 

послуга має загальні ознаки «послуг» за критеріями споживання та 

нематеріальністю результату такої діяльності. Видання індивідуального 

адміністративного акту (дозволу, посвідчення, свідоцтва) є результатом 

діяльності органу державної влади (суб’єкта надання адміністративної 

послуги) у вигляді документу, що підтверджує наслідки правовстановлення 

або преюдційності результату такого адміністративного акту (як результату 

дозвільної, реєстраційної, чи інформаційно-преюдиційної діяльності 

Головного сервісного центру МВС).  

6. Забезпечення публічного інтересу та публічного блага діяльністю 

Головного сервісного центру МВС при реалізації наданих йому повноважень 

у сфері надання сервісних послуг МВС, які є індивідуалізованим вирішенням 

певних питань, що мають юридичне значення для суб’єкта звернення, не 

протирічать такому підходу, адже відбувається забезпечення «загального» 

через «одиничне» чи «окреме». 

7. Формування адміністративно-правового статусу Головного 

сервісного центру МВС має ґрунтуватися на основних засадах, визначених 

Конституцією України, законодавчими актами, якими визначено принципи та 

порядок організації та функціонування органів державної виконавчої влади, 

зокрема, Стратегією розвитку органів системи Міністерства внутрішніх 

справ на період до 2020 року, серед яких: людиноцентричний підхід, 

безпековість середовища існування людини; служіння інтересам суспільства;  

застосування сучасних методів державного управління; прозорість 

діяльності;  підзвітність та демократичний цивільний контроль; 

відповідальність; інформатизація; залучення суспільства до процесів 
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публічного адміністрування; дотримання і забезпечення прав людини і 

основних свобод в діяльності органів системи МВС; реалізація органами 

системи МВС своїх функцій відповідно до потреб людини; забезпечення 

високої якості та доступності адміністративних послуг  через дотримання 

стандартів їх надання у відповідності до очікувань споживачів-замовників 

адміністративних послуг. 

8. Обгрунтовано, що з погляду на функції держави забезпечення 

законності, правопорядку та прав, свобод і законних інтересів людини, 

основною метою діяльності Головного сервісного центру МВС має бути 

визначено забезпечення безпеки, тим більше що вона визначена серед 

напрямків державної політики у сфері забезпечення дорожнього руху. 

9. Визначено адміністративно-правовий статус Головного 

сервісного центру МВС за наступними критеріями: 1) за організаційно-

правовою формою – є юридичною особою публічного права, органом 

державної влади; 2) за структурою - складається зі структурних підрозділів та 

відокремлених структурних підрозділів - регіональних сервісних центрів 

(РСЦ); 3)  за аксіологічним критерієм є первинним суб’єктом як орган 

публічної адміністрації, наділений владними повноваженнями відповідно до 

Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393; 4) 

підпорядкування та підзвітності, підконтрольності вищим органам - ГСЦ 

МВС очолює начальник, який підпорядковується Міністру внутрішніх справ 

України, призначається на посаду і звільняється з посади державним 

секретарем МВС у встановленому порядку; 5) фінансування - за рахунок 

коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених 

законом, використання доходів виключно для фінансування видатків на його 

утримання, реалізації мети (цілей, завдань) за напрямками діяльності, 

визначеними Положенням з урахуванням вимог бюджетного законодавства; 

6) відповідальність – згідно діючого законодавства. Особливості 

адміністративної, дисциплінарної та цивільної відповідальності Головного 
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сервісного центру МВС, його посадових, службових осіб та співробітників не 

конкретизована та потребує нормативного регулювання; 7) інші ознаки: є 

неприбутковою установою, має самостійний баланс, має рахунки в органах 

Державної казначейської служби України та установах банку, має печатку із 

зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, інші 

печатки, штампи і бланки, необхідні для здійснення його діяльності, може 

мати власний бренд, не має власного майна: майно Головного сервісного 

центру МВС є державною власністю і закріплюється за ним на праві 

оперативного управління;8) ліквідація - ГСЦ МВС ліквідується, 

реорганізується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра 

внутрішніх справ України. 

10. Існуюча структура сервісної служби МВС України врегульована 

фрагментарно та непослідовно. Відповідальним за діяльність територіальних 

сервісних центрів перед Міністром внутрішніх справ є начальник Головного 

сервісного центру МВС, притому, що а ні територіальний сервісний центр, а 

ні його начальник не є безпосередньо підзвітними та підконтрольними а ні 

Головному сервісному центру, а ні його начальнику. Згідно п. 5 Розділу І 

Положення про Головний сервісний центр МВС перед ним відповідальними 

та підконтрольними є регіональні сервісні центри. З метою усунення 

недоліків та протиріч правового регулювання в організації та здійсненні 

повноважень Головного сервісного центру МВС та територіальних сервісних 

центрів МВС, визначеності їх місця в системі суб’єктів адміністративного 

права, чіткості визначеності компетенції та повноважень у сфері публічно-

сервісної діяльності, визначеності характеру владних зв’язків між ними 

(координації, субординації), запропоновано п. 1 Розділу І Положення про 

Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р.№ 1393 [306] викласти в 

наступному формулюванні: «Головний сервісний центр МВС є структурним 

підрозділом МВС України з надання сервісних (адміністративних) послуг.  
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Система надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

складається з: 1) центрального органу надання сервісних послуг МВС 

(виконання повноважень покладається на Головний сервісний центр МВС); 

2) територіальних органів надання сервісних послуг МВС (виконання завдань 

покладається на територіальні сервісні центри МВС). 

Головний сервісний центр МВС є юридичною особою публічного 

права. Регіональні сервісні центри МВС та Територіальні сервісні центри 

МВС є філіями Головного сервісного центру МВС. Регіональні сервісні 

центри МВС підзвітні та підконтрольні Головному сервісному центру МВС 

та МВС України. Територіальні сервісні центри МВС підзвітні та 

підконтрольні відповідним Регіональним сервісним центрам та 

безпосередньо Головному сервісному центру МВС.    

Діяльність Головного сервісного центру, регіональних сервісних 

центрів  та територіальних сервісних центрів спрямовується та 

координується згідно із законом». Відповідно пункт 4 Розділу І Положення 

про Головний сервісний центр МВС, затвердженого Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 № 1393 викласти в наступному 

формулюванні: «Структуру ГСЦ МВС затверджує Міністр внутрішніх справ. 

ГСЦ МВС складається зі структурних підрозділів та відокремлених 

структурних підрозділів - регіональних сервісних центрів (далі - РСЦ), які є 

його філіями. 

РСЦ складається зі структурних підрозділів, до яких, у тому числі, 

входять територіальні підрозділи - територіальні сервісні центри МВС (далі 

ТСЦ МВС), які є також філіями Головного сервісного центру МВС України. 

РСЦ та ТСЦ підзвітні та підконтрольні ГСЦ МВС та безпосередньо 

МВС України. 

ГСЦ МВС, РСЦ і ТСЦ МВС разом становлять систему сервісних 

центрів МВС». 

11. Пункт 1 Розділу І Положення про територіальний сервісний 

центр МВС, затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
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від 29.12.2015 р. № 1646 [263] запропоновано викласти в наступному 

формулюванні: «Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є 

структурним підрозділом територіального органу МВС - регіонального 

сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС), філією Головного сервісного 

центру МВС. 

ТСЦ підзвітні та підконтрольні відповідним Регіональним сервісним 

центрам МВС та Головному сервісному центру МВС (ГСЦ МВС) та 

безпосередньо МВС України». 

12. Визначено, що Законом України «Про адміністративні послуги» 

врегульовано підстави та порядок надання адміністративних послуг, вимоги 

до їх якості, але упущено їх надання суб’єкту звернення, закріплення права 

такого суб’єкта на надання такої послуги та її якість і своєчасність, гарантії 

цього права. Цей недолік має бути усунутий шляхом перегляду Закону 

України «Про адміністративні послуги» на новій концептуальній основі, яка 

базувалась би на ідеї пріоритетності прав людини та їх забезпечення. До того 

пропонуємо доповнити частину 1 ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги» абзацом 3 наступного змісту: «Суб’єкт надання адміністративної 

послуги зобов’язаний надати адміністративну послугу суб’єкту звернення на 

його звернення у відповідності до підстав, порядку, та процедури надання 

відповідної адміністративної послуги, крім випадків, коли відсутні правові 

підстави для задоволення такої заяви чи наявні ознаки протиправного діяння, 

виявлені в документах, об’єктах, пред’явлених для огляду чи діях заявника 

чи третіх осіб, пов’язаних з предметом такої заяви. У такому випадку суб’єкт 

надання адміністративної послуги зобов’язаний відмовити у наданні такої 

адміністративної послуги та вжити необхідних заходів правоохоронного 

характеру».   

13. Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

поєднують: управлінські повноваження (управління у сфері надання 

публічно-сервісних послуг) та публічно-сервісні. Щоправда, останні 

обмежені пп. 23 п.1 Розділу ІІІ Положення про Головний сервісний центр 
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МВС наданням «адміністративних та інших послуг», що потребує 

нормативного визначення виключного переліку сервісних послуг, 

адміністратором надання яких територіальними сервісними центрами 

повинен бути визначений Головний сервісний центр. Для цього 

запропоновано закріпити ці повноваження в проекті закону «Про сервісну 

службу МВС та надання сервісних послуг» (запропоновано автором), а до 

того доповнити Положення про Головний сервісний центр МВС, 

доповнивши п. 1 Розділу ІІІ пунктом 66 наступного змісту: «66) виконує 

функції адміністратора надання сервісних послуг операторами надання 

сервісних послуг Головного сервісного центру МВС та територіальних 

сервісних центрів МВС». 

14. Обгрунтовано, що повноваження, які покладено на Головний 

сервісний центр МВС України є «правообов’язком», оскільки поєднують 

покладання обов’язку здійснювати діяльність, визначену в межах його 

компетенції та надають правомочності, необхідні для здійснення публічних 

організаційно-владних повноважень та надання публічно-сервісних послуг, 

або ж, здійснення публічно-сервісної діяльності). Запропоновано 

класифікувати повноваження ГСЦ МВС за двома категоріями: 1) 

зобов’язуючі; 2) управомочуючі. Положення про Головний сервісний центр 

МВС розподіляє їх, визначаючи перші функціями, а другі – правами ГСЦ.  

15. Запропоновано класифікацію зобов’язуючих повноважень 

Головного сервісного центру МВС: 1) публічно-сервісні: а) дозвільні; б) 

реєстраційні; в) преюдиційні; г) інформаційні; 2) управлінські (владно-

організаційних, владно-розпорядчих, спрямованих на забезпечення 

функціонування системи сервісних центрів МВС): а) організаційні; б) 

методичні; в) контрольні; г) моніторингові; д) забезпечуючі; е) нормативного 

забезпечення; є) просвітницькі; ж) матеріально-технічного забезпечення та 

бухгалтерського обліку; з) правоохоронні; й) кадрові; к) євроінтеграційні; л) 

комунікаційні. 
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16. Запропоновано класифікацію управомочуючих повноважень, 

визначених в Розділі IV Положення про Головний сервісний центр МВС як 

«права ГСЦ МВС». Визначено, що під ними слід розуміти правомочності, 

оскільки вони включають і право на власні дії, і право вимоги від суб’єктів 

підпорядкування чи учасників правовідносин з надання сервісних послуг: 1) 

інформаційні: а) створювати, використовувати та знищувати інформацію 

(відповідно до компетенції); б) отримувати інформацію (відповідно до 

компетенції); в) користуватися інформаційними базами даних Єдиної 

інформаційної системи МВС (відповідно до компетенції); г) вносити зміни 

або виправлення до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі 

МВС та Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (відповідно до 

компетенції)); 2) управлінські (владно-розпорядчі): скликати наради для 

організації належного виконання покладених на нього завдань, залучати 

фахівців, здійснювати контроль і т.д.; 3) представницькі: укладати договори, 

бути позивачем та відповідачем у суді. 

17. Визначено, що повноваження Головного сервісного центру МВС 

детерміновані завданнями, покладеними державою на нього як 

спеціалізований орган МВС з надання сервісних послуг. Вони перебувають в 

фарватері державної політики, яка впливає на формування концептуальних 

підходів оновлення публічного адміністрування. У сфері надання сервісних 

послуг МВС оновленими вимогами, які повинні віднайти своє місце у 

відповідних повноваженнях ГСЦ МВС, зокрема: вимогами якості, прозорості 

діяльності, урахування потреб споживачів сервісних послуг, діджиталізації 

як основного напрямку формування сучасного цивілізаційного е-урядування, 

яке будується на новій філософії швидкісної комунікації, цифрової обробки 

документів та обміну інформації, он-лайн доступу до реєстрів та послуг, 

забезпечення права людини на інформацію, на доступ до інформації, на 

повну та достовірну інформацію. 

18. Визначено, що в Положенні про Головний сервісний центр МВС 

відсутній такий елемент його правового статусу, як відповідальність. Ці 



424 

питання врегульовано галузевим законодавством: кримінальним, 

адміністративним, цивільним, трудовим, яким визначено підстави та порядок 

притягнення до юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної, 

цивільної, матеріальної, дисциплінарної та ін. Відшкодування шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю держави наразі 

врегульовано ст.ст. 1173-1175 ЦК України. З метою усунення цього недоліку 

пропонуємо доповнити Розділ V Положення про Головний сервісний центр 

МВС, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1393 [306] пунктом 21 наступного змісту: «21. У разі 

вчинення протиправних діянь начальник, заступники, службовці та 

співробітники Головного сервісного центру МВС несуть кримінальну, 

адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну 

відповідальність відповідно до закону. 

Підстави та порядок притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності, а також застосування заохочень визначаються 

Дисциплінарним статутом Сервісної служби МВС, що затверджується 

законом. 

Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній 

або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю Головного сервісного 

центру МВС, посадовими, службовими особами та співробітниками під час 

здійснення ними своїх повноважень». 

19. Запропоноване авторське визначення поняття дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб та працівників Головного сервісного центру 

як виду дисциплінарної відповідальності державного службовця – обов’язку 

державного службовця зазнавати негативних наслідків примусового й 

обмежувального характеру за вчинення ним дисциплінарного проступку 

(вчинення протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, 

що полягає у невиконанні або неналежному виконанні працівником чи 

посадовою особою Головного сервісного центру МВС своїх посадових 

обов’язків, в т.ч. недотримання правил внутрішнього службового 
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розпорядку, перевищення службових повноважень, якщо воно не містить 

складу кримінального або адміністративного правопорушення та інших 

вимог, встановлених нормативно-правовими актами, за яке до нього може 

бути застосоване дисциплінарне стягнення). 

20. Визначено, що відшкодування шкоди, завданої державним 

органом, в т.ч. Головним сервісним центром МВС внаслідок ненадання чи 

надання недостовірної інформації наразі не регламентоване чинним 

законодавством України. Вони мають бути визначені як окремий склад 

правопорушення та підстава для відшкодування шкоди, завданої такими 

діями/бездіяльністю в актах цивільного та адміністративного законодавства. 

21. Визначено, що вирішення питань нормативного закріплення 

підстав для задоволення окремих вимог постраждалої особи внаслідок 

рішень, дій чи бездіяльності Головного сервісного центру МВС, особливо 

якими завдано шкоду, потребує конкретизації на рівні норм матеріального 

права, тобто, в окремому законодавчому акті, як це має місце в Законі RVastS 

Естонії  (Закон про державну відповідальність) та особливостей їх 

застосування в КАС України. Такий закон має визначати: правові наслідки 

порушень прав особи незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, правові підстави, умови, критерії притягнення 

органу державної виконавчої влади до відповідальності, права вимоги та 

особливості захисту прав особи, порушених рішеннями, діями чи 

бездіяльністю таких органів. 
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