


 
2 

 

регламентації судових послуг; вперше набуло державного рівня після 

видання Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 «Про 

заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні». 

На розвиток положень даної Концепції було прийнято низку нормативних і 

програмно-організаційних документів, у яких питання різних видів 

публічних послуг набули практичного виміру. 

Втім, незважаючи на це, правове регулювання функціонування різних 

видів судових послуг все ж має істотні недоліки та суперечності щодо 

забезпечення справедливого, об’єктивного, своєчасного та якісного надання 

послуг споживачу, зокрема:  

— не упорядкованість наявної сукупності судових послуг; 

— необґрунтовано великі строки для надання окремих судових 

послуг;  

— неналежне регулювання процедурного забезпечення надання 

судових послуг; 

— відсутність належного контролю у сфері надання судових послуг; 

проблема впровадження електронних публічних послуг; обмеженість днів та 

годин прийому громадян; тривалі ходіння по різним інстанціям;  

— перекладання обов’язків суду щодо збирання довідок, візування, 

погодження тощо на приватних осіб;  

— необхідність надання великої кількості документів; проблема 

якості та доступності судових послуг; 

— відсутність належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для забезпечення здійснення суб’єктами надання 

судових  послуг повноважень у сфері надання таких послуг.  

Як наслідок, існуюча система надання публічних послуг в Україні 

характеризується низькою доступністю, непрозорістю, закритістю для 

суб’єктів звернень та потребує негайного реформування. 

Разом з тим, беручи до уваги важливість і наукову цінність наявних 

досліджень та віддаючи належне досягнення учених у теоретичних і 
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практичних питаннях надання судових послуг, необхідно констатувати, що у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці відсутнє комплексне 

дослідження цієї проблеми. Це одна із перших дисертацій, присвячена 

питанням надання судових послуг. 

Таким чином, вибір дисертантом теми дослідження зумовлений її 

актуальністю та вагомим практичним значенням опанування проблем, що 

пов’язані з надання судових послуг. Зазначене зумовило позицію щодо 

необхідності у проведенні системного монографічного дослідження надання 

судових  послуг, що відповідає тенденціям державотворення в Україні, а 

також обґрунтування потреби у розробці концептуальних підходів щодо 

вдосконалення системи надання судових послуг. 

Позитивно оцінюючи актуальність дослідження О.Ю. Іванченка, 

необхідно також відзначити, що тема дисертації узгоджена відповідно до 

Указу Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні», Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням 

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

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 

квітня 2014 р. № 333-р., Указу Президента України від 20.05.2015 р. 

№ 276/2015 Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 рр. Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

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

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

Перспективних напрямів кандидатських і докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії НАПрН 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації О.Ю. Іванченка, зумовлено 



 
4 

 

досить раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційного 

дослідження. Його зміст складається зі вступу, трьох розділів, які поєднують 

вісім підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Дисертант поставив перед собою досить важливу мету – на підставі 

комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел розкрити 

сутність судових послуг як адміністративно-правової категорії, виокремити 

проблеми їх нормативного закріплення та практичної реалізаці.. Для 

реалізації визначеної мети дисертантом сформульовані основні задачі 

наукової роботи. 

Достовірність одержаних результатів обумовлена глибиною 

наукового аналізу правової бази досліджуваної проблематики, яку 

становлять приписи: Конституції України, Кодексу адміністративного 

судочинства України, Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

звернення громадян», «Про електронний цифровий підпис» інших 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання 

судових послуг. Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять 

матеріали статистичних досліджень діяльності суду щодо надання судових 

послуг, наукові, публіцистичні, довідкові, монографічні видання. 

Як випливає із аналізу дисертації здобувач під час виконання 

дослідження опрацював достатню кількість робіт як зарубіжних, так і 

вітчизняних науковців, значну кількість нормативно-правових актів (загалом 

248 джерел). Цілком обґрунтованими є зроблені здобувачем висновки щодо 

з’ясування стану розроблення проблем, які виникають у сфері надання 

судових послуг. 

Обґрунтованість й достовірність результатів дослідження забезпечено 

тим, що в якості методологічної бази автор використовував сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, 

історичний, логічний системний аналіз тощо) так і спеціальних методів 

(документального аналізу, порівняльно-правового тощо). Так, за допомогою 

діалектичного методу вдалося розглянути проблеми, які постають у процесі 
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становлення та розвитку інституту судових послуг, що сприяло більш 

ґрунтовному та вичерпному формулюванню висновків дисертаційної роботи. 

Автором вперше: запропоновано авторське визначення судових послуг, 

під якими слід розуміти врегульовану публічно-правовими нормами 

діяльність судових органів щодо задоволення розгляду заяви фізичної або 

юридичної особи про видачу відповідного адміністративного акту, 

спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів та/або на 

виконання особою визначених законом обов'язків шляхом фінансування за 

рахунок державного бюджету; виокремлено та охарактеризовано основні 

напрями покращення надання судових послуг, а саме: організаційно-

правовий (розроблення та прийняття концепції надання судових послуг, 

удосконалення організаційної структури суду; покращення матеріально-

технічного забезпечення суб’єктів надання судових послуг; оптимізація 

процесу розподілу повноважень серед працівників апарату суду; полегшення 

доступу громадян до правосуддя;); інформаційний (забезпечення 

інформаційними технологіями; налагодження зв’язків з громадськістю та 

ЗМІ);  запропоновано поділ принципів надання судових послуг на: а) загальні 

(верховенства права; законності; рівності; відкритості та прозорості; 

оперативності та своєчасності; загальнодоступності правової та іншої 

необхідної інформації; неупередженості та справедливості; юридичної 

відповідальності суб’єктів суду та їх посадових осіб, свободи вибору, 

системності, гуманізму, демократизму та науковості; територіально-

галузевий, безперервності, цілеспрямованості, економічної доцільності, 

результативності, професійності, доступності, єдності, зручності, 

своєчасності та зонально-предметний; юридичної відповідальності суду та їх 

посадових осіб; свободи вибору; системності; гуманізму; демократизму; 

результативності; плановості; територіальності); б) спеціальні (юридичної 

визначеності; зведення до раціонального мінімуму кількості документів та 

процедурних дій, що вимагаються для надання судових послуг; 

впровадження нових організаційних форм надання судових послуг, більш 
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зручних для фізичних та юридичних осіб; постійного моніторингу якості 

надання судових послуг). 

У роботі набули подальшого розвитку: наукові тези щодо 

характеристики видів гарантій забезпечення законності надання судових 

послуг в Україні, зокрема: судове та адміністративне оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів влади; контроль за додержанням законодавства; 

притягнення до відповідальності осіб, які надають судові послуги; 

пропозиції щодо вдосконалення правових основ надання судових послуг 

шляхом прийняття наступних нормативно-правових актів: 1) «Про 

затвердження типового адміністративного регламенту щодо надання судових 

послуг», в якому повинно бути врегульовано загальні положення; вимоги до 

порядку надання судової послуги; особисте звернення заявників в суд; 

адміністративні процедури; порядок і форми контролю за наданням судової 

послуги; порядок оскарження дій (бездіяльності) посадової особи при 

наданні судової послуги тощо; 2) «Про затвердження типового порядку 

надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді 

SMS - повідомлень», у якому має бути розкриті загальні положення; порядок 

надсилання текстів судових повісток тощо. 

Автором удосконалено: наукові підходи до виділення ознак процедури 

надання судових послуг, серед яких окреслено такі: а) нормативно-правова 

визначеність; б) процесуальний характер діяльності уповноважених органів 

та посадових осіб судових органів; в) ініціативність (надаються за заявою 

осіб); г) наявність ряду стадій, які мають часові, змістові та процедурні 

особливості; д) формальне закріплення результатів процедури у письмовій 

формі у вигляді індивідуального правового акта (копія рішення, копія 

матеріалів справи в електронному вигляді, отримай інформацію про 

результати перегляду рішень відповідного суду, реєстрація учасників 

судового процесу тощо); наукові розробки щодо поділу критеріїв оцінки 

надання судових послуг в такому вигляді: результативності, простоти (або 

доступності), терміновості (або своєчасності, строковості, оперативності,) 
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зручності, відкритості, мінімальної (справедливої) вартості та доступність її 

оплати, професійності суддів та працівників апарату суду, критерій поваги до 

особи, рівень громадської довіри до суду; наукові положення щодо вивчення 

зарубіжного досвіду надання судових послуг в зарубіжних державах 

(Французька Республіка, Сполучені Штати Америки, Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії, Республіка Польща, Французька Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччина, Швейцарська конфедерація тощо) та 

вироблення шляхів імплементації у вітчизняне законодавство, а саме: 

розроблення та прийняття відповідних програм на рівні органів судової гілки 

влади з метою забезпечення якості обслуговування населення; підвищення 

професіоналізму службовців у сфері надання судових послуг, удосконалення 

електронного надання судових  послуг шляхом забезпечення надійного 

захисту електронного підпису та вдосконалення чинного законодавства 

тощо; 

Дисертант слушно закцентує увагу, що важливою умовою ефективного 

функціонування системи судових послуг є принципи надання таких послуг 

(с. 37-52).  

Автор підтверджує, що стрімкий розвиток і розповсюдження 

інформаційно-комунікаційних технологій зумовлює переведення надання 

судових послуг в електронну форму (с. 137), визначає, що побудова якісної 

системи судових послуг не можлива без ефективного правового регулювання 

кадрового забезпечення суб’єктів, що надають такі послуги (с. 145-150), 

визначає доктринальні напрями трансформації системи надання судових 

послуг (с. 151-159). 

У зв’язку з цим цікавими видаються пропозиції автора про вирішення 

проблем для розроблення та прийняття Концепції надання судових послуг 

(с. 142-150). 

Всі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи 

новизни і, без сумніву, є внеском у адміністративно-правову доктрину. 

Наукова і практична цінність дисертації. Дисертація О.Ю. Іванченко  
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є самостійною, достатньо аргументованою, комплексною роботою, науково-

теоретичний та прикладний рівень якої відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій. 

Пропозиції та висновки дисертації можуть бути використані у науково-

дослідній роботі для проведення подальших наукових досліджень 

проблематики правового регулювання інституту публічних послуг у: 

науково-дослідній діяльності – при проведенні наукових семінарів, 

досліджень, у роботі науково-пошукових товариств з дослідження 

актуальних проблем адміністративного права; при написанні конкурсних, 

кваліфікаційних наукових робіт (акт впровадження Університету митної 

справи та фінансів від 29.11.2017 № 19); правотворчій діяльності – для 

підготовки наукових висновків щодо норм права з питань надання судових 

послуг в Україні; при попередньому розгляді проектів висновків щодо 

проектів законодавчих актів, які стосуються питань, пов’язаних з надання 

судових послуг (лист Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України 

від 23.01.2018 № 4-14/16-206); правозастосовчій діяльності – для підготовки 

наукових висновків з питань надання судових послуг, для подальшого 

однакового застосування норм права відповідними судами; навчальному 

процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне право», 

«Адміністративне судочинство», «Проблеми правового захисту прав людини 

у діяльності державних органів», під час підготовки підрозділів підручників і 

навчальних посібників із відповідного навчального курсу, а також статей і 

наукових повідомлень. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані у 6 

статтях, з яких 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі одна в зарубіжних наукових виданнях, а також в 
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2 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Автореферат оформлений відповідно до вимог МОН України і 

відображає зміст дисертації. 

Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та 

проведеного дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості 

й необхідності висунути деякі зауваження дискусійного характеру. 

1. Підтримуючи застосовування соціологічного методу наукового 

пізнання з метою визначення напрямів удосконалення організаційно-

правового забезпечення надання судових послуг, необхідно зауважити, що 

здобувачеві варто було більш детально визначити інструментарій 

проведеного соціологічного дослідження. Крім того, аналізу проведеного 

соціологічного дослідження необхідно було приділити більше уваги у тексті 

автореферату, що сприяло б обґрунтуванню актуальності обраної теми та 

достовірності отриманих результатів.  

2. У дисертації необхідно було б розглянути на рівні окремого 

підрозділу проблему забезпечення контролю за наданням судових послуг, 

визначивши шляхи удосконалення контролю громадськості за такою 

діяльністю та навівши приклади практичної діяльності громадських 

об’єднань у цій сфері. 

3. В підрозділі 2.2. дисертації «Система критеріїв оцінки надання 

судових послуг» (с. 104) здобувач зазначає, що правове регулювання 

функціонування системи надання судових послуг має істотні недоліки та 

суперечності щодо забезпечення справедливого, об’єктивного, своєчасного 

та якісного надання послуг споживачу. Хотілося б почути уточнену позицію 

здобувача щодо конкретних пропозицій щодо вказаної наукового положення. 

4. При визначенні шляхів правового регулювання відносин у сфері 

судових послуг в України (с. 135-158) поза увагою дисертанта залишились 

питання притягнення до відповідальності суб’єктів надання вказаних послуг 

тощо. 

Наведені зауваження носять характер побажань і не знижують високої 
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