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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Тривалий процес становлення української державності, 

реформування в соціальній та економічній системах, відсутність системної, 

цілеспрямованої державної політики зумовлювали неодноразові намагання 

здійснити докорінні зміни у сфері надання адміністративних послуг, зокрема, у 

сфері соціального захисту населення. Проте в цілому такі зміни 

характеризувалися несистемністю, відсутністю єдиного підходу до визначення 

концепції реформи, наслідком чого стала їх незавершеність та відсутність 

адекватної адаптації до вимог ринкової економіки. 

Поглиблення економіко-політичної кризи, обумовленої в тому числі 

озброєним конфліктом, що триває на території Донецької та Луганської 

областей, призвело до погіршення стану забезпечення конституційних прав та 

свобод людини, в тому числі права на гідний рівень життя. У 2014 р. постала 

гостра необхідність вирішення низки проблем, пов’язаних із забезпеченням 

соціального захисту внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих 

територій – Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької і 

Луганської областей України. Однак при цьому замість пошуку організаційно-

правових шляхів підвищення ефективності процедури з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення спостерігається 

ситуація її надмірної бюрократизації. Зокрема, в реєстрі адміністративних 

послуг, які надаються центральними органами виконавчої влади, визначено 

10 адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, тоді як на 

рівні реєстру адміністративних послуг місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області вказано вже 

43 такі послуги.  

Ці проблеми багато в чому обумовлені недосконалістю норм вітчизняного 

адміністративного законодавства, що визначають організацію функціонування 

органів публічної адміністрації, і, відповідно, безсистемністю нормативно-

правових актів виконавчих органів державної влади, що встановлюють 

процедурні аспекти їхньої діяльності.  

Нині завдяки науковим працям В. Авер’янова, К. Афанасьєва, В. Бевзенка, 

Ю. Битяка, М. Віхляєва, В. Гаращука, І. Голоснічeнка, І. Дроздової, 

Н. Коваленко, І. Коліушка, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, 

О. Кузьменко, А. Лагоди, Є. Легези, П. Лютікова, Р. Мельника, Г. Писаренко, 

В. Тимощука та інших учених досліджено низку особливостей діяльності 

органів державної влади з надання адміністративних послуг населенню. Серед 

досліджень, які безпосередньо присвячені питанням соціального захисту 

населення в Україні, слід назвати роботи Ю. Бондаренка (2008 р.), Л. Князька 

(2009 р.), А. Гончарова (2011 р.), І. Рудкевич (2011 р.) та інших. Водночас 

питання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення у 

наукових дослідженнях окремо не аналізувалися. Вказані обставини й зумовили 

обрання зазначеної теми. 

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

виконано в комплексного наукового проекту «Дослідження основних напрямків 
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реформування законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0111U008532). Крім того, дисертація 

безпосередньо пов’язана з низкою урядових програм реформування системи 

публічного адміністрування – Концепцією Державної цільової програми 

створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних 

послуг і Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної влади в Україні, реалізація яких розрахована на період до 

2017 р.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність правового інституту адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення, окреслити проблеми його нормативного 

визначення та практичної реалізації, сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в цій сфері і практики його застосування. 

Виходячи з указаної мети, в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 
– встановити зміст правовідносин, пов’язаних із наданням 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення;  

– розкрити поняття та характерні ознаки адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення в Україні; 

– провести класифікацію адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення з метою їх узагальнення та ефективного застосування на 

практиці; 

– охарактеризувати правову основу надання адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення; 

– розкрити адміністративну процедуру надання адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення в Україні; 

– визначити особливості порядку оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні; 

– дати характеристику контрольної діяльності органів публічної 

адміністрації щодо надання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення в Україні; 

– узагальнити зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення з метою визначення можливості його 

запровадження в Україні; 

– з урахуванням міжнародного досвіду публічного адміністрування у цій 

сфері сформулювати конкретні пропозиції і рекомендації щодо розв’язання 

проблем та окреслення перспектив розвитку законодавства з питань надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення. 

Предметом дослідження є адміністративні послуги у сфері соціального 

захисту населення. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 
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методом дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті категорії адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення та практику його застосування 

(підрозділи 1.2, 1.3). Метод порівняльного правового дослідження 

застосовувався для аналізу досвіду надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення у зарубіжних країнах (підрозділи 3.1, 3.2). За 

допомогою конкретно-історичного методу простежено становлення та розвиток 

окремого інституту адміністративного права – інституту адміністративних 

послуг (підрозділи 1.1, 1.2). Методи системного та структурно-

функціонального аналізу використано під час розгляду адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення та виявлення їх ознак (розділи 1, 

2). Методи класифікації та групування застосовано для визначення загальних 

ознак та рис адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення 

(підрозділи 1.1, 1.2). Функціональний метод дав змогу дослідити діяльність 

органів публічної адміністрації як спосіб реалізації їхньої компетенції 

(підрозділи 2.1, 2.2). 

Нормативну основу роботи склали чинне та перспективне законодавство 

України з питань регулювання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення. Для розробки пропозицій з удосконалення надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення використано 

законодавства країн-членів Організації економічного розвитку і 

співробітництва (особливо Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Федеративної 

Республіки Німеччина, Французької Республіки, Японії, Республіки Сінгапур та 

Південної Кореї тощо). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2011–2015 рр., відомості, 

що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних 

електронних веб-сайтах суб’єктів – надавачів адміністративних послуг в 

Україні, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, а також 

іншими суб’єктами публічної адміністрації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень адміністративно-правових 

засад надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення 

як категорії адміністративного права. У результаті дослідження сформульовано 

низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  
– сформульовано авторське поняття адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення як безоплатної діяльності держави, результатом 

якої є прийняття адміністративного акта (свідоцтва, довідки, реєстрації, дозволу 

тощо), спрямованої на створення оптимальних умов життя людини та 

забезпечення її соціально-економічних потреб, у тому числі у разі настання 

соціального ризику, у встановленому законодавством України порядку;  

– охарактеризовано соціальні та адміністративні послуги у сфері 

соціального захисту населення за такими критеріями співвідношення: сферою 
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надання послуги; суб’єктом надання послуги; оплатністю; підставою надання 

послуги; суб’єктом-споживачем послуги; громадянською приналежністю 

суб’єкта звернення; індивідуальною визначеністю; результатом надання 

послуги; 

– розглянуто адміністративну процедуру надання адміністративних послуг 

у сфері соціального захисту населення в Україні в тому числі за участю такої 

спеціальної категорії споживачів, як внутрішньо переміщені особи; 

удосконалено: 
– наукові положення щодо класифікації адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення за такими критеріями: за результатом видачі 

адміністративного акта (довідкові, дозвільні, реєстраційні, з видачі свідоцтв, 

посвідчень); за юридичними наслідками (правонаділяючі, правоприпиняючі; 

змішаного характеру); за змістом та обсягом процедурних дій (основні, супутні 

чи додаткові послуги); залежно від юридичної сили нормативно-правових актів, 

що регулюють надання адміністративної послуги (врегульовані на 

законодавчому рівні, підзаконними актами, зі змішаним регулюванням); залежно 

від суб’єкта-споживача (громадяни України, іноземці та/або особи без 

громадянства; фізичні особи, які здійснюють представництво недієздатних 

та/або частково недієздатних осіб); 

– наукові підходи щодо розуміння сутності та особливостей реалізації 

контрольної діяльності органів публічної адміністрації щодо надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні; 

– наукові розробки щодо класифікації правовідносин із надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення за такими 

критеріями: галузевою приналежністю; функціональним призначенням; 

субординацією в правовому регулюванні; волевиявленням сторін; ступенем 

визначеності змісту правовідносин; характером дій зобов’язаного суб’єкта; 

кількістю суб’єктів, які беруть участь у правовідносинах; розподілом прав і 

обов’язків між суб’єктами правовідносин; часом дії; 

дістали подальшого розвитку:  

— наукові положення щодо класифікації нормативно-правових актів з 

питань надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення: за юридичною силою (законодавчі, підзаконні); за предметом 

регулювання (ті, що є правовою основою для надання адміністративної послуги 

у сфері соціального захисту населення та визначають порядок її надання; ті, що 

регламентують діяльність суб’єкта надання адміністративної послуги у сфері 

соціального захисту населення; ті, що визначають адміністративно-правове 

забезпечення надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення); 

— тези про необхідність упровадження позитивного зарубіжного досвіду на 

підставі характеристики моделей надання публічних (адміністративних) послуг 

у сфері соціального захисту населення та шляхів подолання негативних 

наслідків настання соціальних ризиків; 

— пропозиції щодо внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 
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судовий збір», а також до низки підзаконних актів у досліджуваній сфері з 

використанням сучасної методології юридичної техніки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо покращення 

механізму надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення можуть бути основою для подальших наукових досліджень із 

відповідної проблематики (акт впровадження Державного вищого навчального 

закладу «Національний гірничий університет» від 02.12.2015); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу адміністративного 

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

судовий збір» (лист Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування Верховної ради України № 4-14/16-4414 

від 12.11.2015); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення (акт впровадження в роботу окружного адміністративного 

суду м. Дніпропетровська від 17.08.2015); 

— навчальному процесі – при викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисципліни «Адміністративне право», під час підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу, а також 

статей і наукових повідомлень (акт впровадження Університету митної справи 

та фінансів від 09.11.2015). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Права людини: онтологічний та гносеологічний виміри» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Законодавство України: історія розвитку, 

соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення» 

(м. Запоріжжя, 2015 р.), «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych 

integračných procesov (м. Братислава, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки, у т.ч. основного 

тексту – 172 сторінки. Список використаних джерел налічує 226 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади надання адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення в Україні» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Зміст правовідносин у сфері надання адміністративних 
послуг із соціального захисту населення» встановлено, що структурі 

правовідносин у сфері надання адміністративних послуг притаманний такий 

елементний склад: об’єкт, суб’єкт та зміст правовідносин у сфері надання 

послуг із питань соціального захисту населення і правовий зв’язок між ними. 

Визначено, що об’єктом правовідносин, що досліджуються, виступає 

конкретна адміністративна послуга у сфері соціального захисту населення, за 

якою звертається громадянин (наприклад, видача посвідчення ветерана війни, 

видача посвідчення інваліда, видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб тощо). Встановлено, що правовідносинам у цій сфері 

притаманна наявність специфічного кола суб’єктів – споживачів (фізичні особи, 

які потребують соціального захисту з боку держави) та надавачів послуг. 

Виокремлено групи суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення: центральні органи виконавчої влади; місцеві 

органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування. До центральних 

органів виконавчої влади України необхідно віднести: Міністерство соціальної 

політики України; комісії з питань розгляду матеріалів про визнання 

учасниками бойових дій, утворені в Міністерстві оборони України, 

Міністерстві внутрішніх справ України тощо; міжвідомчі комісії з питань 

розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 

волонтера, які утворюються Державною службою України у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції. 

Виділено дві групи органів місцевої виконавчої влади з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення: загальні та 

спеціальні. До загальних суб’єктів віднесено: місцеві державні адміністрації, 

районні, районні у м. Києві та Севастополі державні адміністрації як органи 

опіки та піклування та служби у справах дітей. До спеціальних суб’єктів 

віднесено: територіальний орган Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, територіальний орган 

Державної служби зайнятості України. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та сутність адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення» запропоновано визначення адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення в Україні, охарактеризовано 
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співвідношення зазначених послуг з іншими видами публічних послуг та 

наведено їх класифікацію за різними критеріями. 

Запропоновано з урахуванням думок учених щодо розуміння сутності 

адміністративних послуг (І. Дроздової, В. Колпакова, О. Кузьменко, Є. Легези, 

О. Ляшка, К. Мельника, Г. Писаренко, В. Тимощука та інших) до ознак надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення віднести: 

компетенцію держави в особі уповноважених суб’єктів публічної адміністрації; 

специфічне коло споживачів послуг, якими можуть бути тільки фізичні особи – 

громадяни України; процедурний характер (специфічні умови, за яких в особи 

виникає право на отримання послуги в цій сфері); превентивний характер. 

Констатовано, що згідно з реєстром адміністративних послуг існує 

1207 адміністративних послуг, що надаються центральними органами 

виконавчої влади, з них 8 стосуються сфери соціального захисту населення, а 

саме: 1) видача пенсійного посвідчення; 2) видача свідоцтва про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 3) видача посвідчення 

біженця; 4) видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; 

5) видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; 6) видача довідки 

про звернення за захистом; 7) видача довідки про особу, яка добровільно 

повертається; 8) проставлення печатки в зазначених документах. Зазначено, що 

видами адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, де 

споживачами є виключно громадяни України, є видача пенсійного посвідчення 

та видача свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

У підрозділі 1.3 «Правова основа надання адміністративних послуг у сфері 
соціального захисту населення» охарактеризовано систему нормативно-

правових актів з питань надання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення. 

Виділено дві основні групи нормативно-правових актів, що регулюють 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення: ті, що 

безпосередньо регламентують право громадян на отримання такої 

адміністративної послуги; ті, що опосередковано впливають на порядок її 

надання або адміністративно-правове забезпечення. 

Зроблено висновок про необхідність удосконалення правових норм із 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення 

шляхом ухвалення єдиного уніфікованого та систематизованого законодавчого 

акта, який має закріпити основні правові засади реалізації прав, свобод і 

законних інтересів осіб щодо їх надання; основні категорії в досліджуваній 

сфері; перелік таких послуг; адміністративну процедуру надання 

адміністративних послуг (включаючи порядок оскарження результатів); перелік 

суб’єктів, які здійснюють публічне адміністрування з надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення тощо.  

Розділ 2 «Організаційно-правові засади надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення в Україні» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративна процедура надання адміністративних 
послуг у сфері соціального захисту населення» детально охарактеризовано 
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стадії процедури надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення в Україні.  

До стадій надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення, що є складниками адміністративної процедури, віднесено: звернення 

особи і прийняття заяви до розгляду; розгляд справи; вирішення справи; 

оскарження прийнятого рішення як факультативну стадію; виконання рішення. 

Реалізацію провадження з надання адміністративних послуг органами 

публічної адміністрації у сфері соціального захисту охарактеризовано на 

прикладі видачі посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї. Стадіями 

провадження для отримання зазначеної послуги визначено: 1) подання заяви та 

документів на отримання адміністративної послуги (заява батька або матері про 

видачу посвідчень; копія свідоцтв про шлюб, народження дітей; довідка про те, 

що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалося тощо); 

2) розгляд документів, поданих одержувачем; 3) оформлення наказу про видачу 

посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї (протягом 30 діб із дня 

подання документів, необхідних для отримання послуги, керівник районної 

ради видає наказ про видачу посвідчення батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї); 4) оскарження (факультативна); оформлення посвідчення батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї у районній раді, до якої було звернення, або у центрі 

надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).  

Встановлено, що, попри безоплатний характер адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення, отримання адміністративної послуги 

«Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї» вимагає одержання 

супутніх послуг та відповідних додаткових витрат: коштів на проїзд, оскільки 

прийняття заяви та видача посвідчення передбачають особисту присутність 

заявника або його представника; коштів на 10 фотокопій документів та 

5 фотокарток. 

У підрозділі 2.2 «Оскарження результатів надання адміністративних 
послуг у сфері соціального захисту населення» з урахуванням результатів 

правозастосовчої діяльності судових органів детально охарактеризовано 

правову основу та особливості реалізації стадії оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення. Встановлено, 

що актуальність вивчення питання оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення 

підтверджується статистичними даними, відповідно до яких у 2014 – І півріччі 

2015 рр. із загальної кількості справ (12212) у 2751 адміністративних позовах 

предметом оскарження є оскарження результатів надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення, що становить майже 22,5 % від 

загальної кількості справ. 

Запропоновано визначення оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення як 

передбаченої законодавством процедури здійснення правосуддя з розгляду 

адміністративних позовів про визнання протиправними дій або бездіяльності (в 

тому числі з прийняття рішень) посадових осіб, уповноважених відповідно до 

закону надавати адміністративні послуги (адміністраторів). 
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Суб’єктів правовідносин з оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення поділено на: 

суб’єкта, чиї рішення, дії або бездіяльність оскаржуються; суб’єкта – 

оскаржувача; суб’єкта, який розглядає таку категорію спорів. До першої групи 

віднесено посадових осіб суб’єктів владних повноважень, які відповідно до 

закону надають адміністративні послуги (наприклад, адміністратори). Другу 

групу становлять особи, права яких на отримання адміністративних послуг 

порушені; законні представники та інші суб’єкти, які можуть ініціювати 

оскарження результатів надання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення. Третю групу суб’єктів становлять суди.  

У підрозділі 2.3 «Контроль за наданням адміністративних послуг у сфері 
соціального захисту населення» зазначено, що сутнісна єдність контролю та 

нагляду з урахуванням особливостей кожного свідчить про доцільність 

розгляду їх у рамках єдиної функції державної влади – контрольної. До 

суб’єктів контролю за дотриманням законодавства з надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення віднесено такі інституції, як: 

Президент України, Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, 

установ та організацій; обласні, міські, районні державні адміністрації; сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі комітети; депутати місцевих рад тощо. 

Наведено, що у результаті здійснення президентського контролю з розгляду 

скарг громадян на діяльність суб’єктів надання адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення підписано Указ «Про заходи із 

забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання 

адміністративних (державних) послуг» від 03 липня 2009 р. № 508. Зазначено, 

що в ході реалізації контрольної функції Уповноваженим Верховної Ради з прав 

людини у сфері надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення, зокрема таких споживачів послуг, як внутрішньо переміщені особи, 

у 2014 р. підготовлено близько 60 актів реагування, в тому числі щодо надання 

адміністративних послуг паспортного характеру для вимушених переселенців 

за місцем їх тимчасового перебування в усіх підрозділах міграційної служби. 

При цьому встановлено, що рекомендації омбудсмена лише частково враховані 

Кабінетом Міністрів України у процесі ухвалення відповідних нормативно-

правових актів. 

Обґрунтовано доцільність у рамках положень закону, що регламентує 

порядок надання адміністративних послуг, або в межах спеціального закону з 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення 

визначення вичерпного кола суб’єктів контролю в цій сфері та їхніх 

повноважень, форм та процедур такої діяльності, її періодичності тощо. 

Розділ 3 «Процедура надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення: міжнародний досвід та напрями 

вдосконалення вітчизняного законодавства» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у 
сфері соціального захисту населення» проаналізовано норми адміністративного 
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права країн з англосаксонською та континентальною правовими системами, що 

становлять науковий інтерес з точки зору інтеграції України в міжнародні 

політичні об’єднання; процес розробки та впровадження програм зближення 

національних законодавств у сферах соціального захисту населення.  

Розглянуто моделі організації електронного врядування з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення у таких 

зарубіжних країнах, як Південна Корея, Королівство Нідерландів, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Данія та 

Сполучені Штати Америки.  

Визначено, що розбудова системи адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення в зарубіжних країнах на початковому етапі 

спрямована на: формування зручних та технічно оснащених «центральних 

офісів на місцях»; встановлення та досягнення високих стандартів якості 

надання адміністративних послуг; проведення активної роботи зі споживачами, 

метою якої є визначення та задоволення їхніх потреб. Підкреслено, що на 

наступному етапі (коли визнання послуги якісною визнається аксіомою) 

впроваджується сукупність організаційно-правових заходів із покращення 

електронного надання послуг та переведення публічних послуг у площину 

електронного врядування, а також зі створення транскордонних систем 

електронного обміну інформацією та електронних послуг. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення надання адміністративних послуг 

у сфері соціального захисту населення в Україні» з урахуванням досвіду 

зарубіжних країн із надання адміністративних послуг та проведеного 

дослідження особливостей публічного адміністрування правовідносин, що 

виникають у зв’язку із наданням адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення, визначено основні напрями їх удосконалення – нормативно-

правовий та організаційний.  

У рамках удосконалення нормативно-правового забезпечення обґрунтовано 

необхідність удосконалення процедури оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення: запропоновано 

у ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачити 

можливість оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб, 

уповноважених суб’єктів надання адміністративних послуг, у тому числі у 

сфері соціального захисту населення, в адміністративному порядку; 

акцентовано увагу на неузгодженості законів та підзаконних актів, що 

регулюють процедуру надання конкретних адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення; на основі виявлених прогалин у законодавчому 

регулюванні надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб проілюстровано невідповідність законодавчо 

передбаченої процедури надання адміністративних послуг процедурам, 

визначеним Кабінетом Міністрів України, на прикладі видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Серед організаційно-правових заходів з удосконалення процедури надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення розглянуто 

перспективні напрями в рамках процедури електронного надання послуг: 
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забезпечення допоміжними технічними засобами; підвищення професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації адміністраторів, а також 

посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги; підтримка інноваційного забезпечення та інформаційної роботи з 

населенням. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності, специфіки та механізму 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, 

комплексності заходів у процесі імплементації міжнародних норм у вітчизняне 

законодавство, в тому числі під час запровадження міжнародних стандартів 

якості надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення. 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено склад правовідносин у сфері надання адміністративних 

послуг із соціального захисту населення, що включає такі елементи: об’єкт, 

суб’єкт та зміст. Запропоновано систему суб’єктів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, а 

саме: центральні органи виконавчої влади; місцеві органи виконавчої влади; 

органи місцевого самоврядування. Констатовано, що ЦНАП є самостійним 

органом у системі суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення. 

2. До специфічних ознак надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення віднесено: виключну державну компетенцію; 

особливий соціальний та правовий статус споживачів – фізичних осіб 

(громадян держави); процедурний характер та превентивну мету.  

3. Визначено, що соціальні й адміністративні послуги співвідносяться як 

частина та ціле, оскільки мають суттєві відмінності щодо суб’єктів, підстав і 

результатів надання послуг. Резюмовано, що соціальні послуги та 

адміністративні послуги у сфері соціального захисту населення хоча й мають 

єдину сферу застосування та належать до публічних послуг, проте мають 

суттєві відмінності, що унеможливлює їх ототожнення. 

4. Доведено, що у законодавчому регулюванні питання надання 

адміністративних послуг із соціального захисту населення мають місце 

колізійні норми, відсутні визначення та перелік адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення, що створює прогалини у правовому 

регулюванні цієї сфери суспільних відносин і веде до корупційних зловживань 

та бюрократичної тяганини з боку владних інституцій. З метою зведення 

вказаних зловживань до мінімуму визначено перелік адміністративних послуг 

із соціального захисту населення, що може стати правовою основою для 

подальшого впровадження концепції сервісної держави. 

5. З’ясовано, що змістом адміністративної процедури з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення є законодавчо 

регламентована послідовність процедурних дій зі звернення за отриманням 
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адміністративної послуги, його розгляду, вирішення та виконання винесеного 

рішення суб’єктом надання такої послуги. Обґрунтовано, що адміністративна 

процедура з надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення передбачає ряд специфічних процедурних дій чи особливих порядків 

(наприклад, щодо звернення за місцем реєстрації обов’язкова особиста 

присутність або присутність законного представника, отримання 

адміністративної послуги «встановлення статусу інваліда війни» передбачає в 

окремих випадках звернення особливого суб’єкта тощо). 

6. Встановлено, що відсутність прямо передбаченого Законом України «Про 

адміністративні послуги» адміністративного порядку оскарження результатів 

надання адміністративних послуг, можливість якого визначена Законом 

України «Про звернення громадян», є підставою для відмови у розгляді 

адміністративної скарги суб’єктом публічної адміністрації щодо 

адміністративної послуги в цілому й у сфері соціального захисту населення 

зокрема. 

Розглянуто перспективні зміни до Кодексу адміністративного судочинства 

України, Законів України «Про адміністративні послуги», «Про судовий збір» 

та до інших нормативно-правових актів, що полягають у розширенні предмету 

судового оскарження за рахунок встановлення вимог про визнання 

протиправним та скасування рішення суб’єкта надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення, а також зобов’язання вчинити 

певні дії; передбаченні можливості застосування до процедури з оскарження 

результатів надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення скорочених термінів розгляду; перегляді прийнятих рішень суб’єктів 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення. 

7. Виявлено, що підвищення рівня надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення здійснюється через підвищення ефективності 

контрольної діяльності держави та громадськості шляхом зменшення обсягу 

державного контролю та збільшення громадського; вдосконалення її 

організаційно-правового регулювання; тенденцію до спеціалізації органів 

контролю за додержанням законодавства.  

8. На підставі дослідження досвіду зарубіжних країн (Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів 

Америки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та 

інших) з надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення обґрунтовано необхідність активізації діяльності органів публічної 

адміністрації шляхом упровадження системи електронного урядування, що 

мінімізує корупційні прояви, унеможливлює недодержання строків надання 

адміністративної послуги та забезпечує сервісний підхід у зазначеній сфері.  

9. Запропоновано напрями вдосконалення публічного адміністрування щодо 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення – 

організаційний; нормативно-правовий. 

Визначено, що організаційний напрям ефективної реалізації завдання із 

забезпечення прав та свобод людини з надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення включає: 1) удосконалення технічного 
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оснащення та інтерфейсу Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг та Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб – 

громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони; 

2) покращення роботи ЦНАП, зокрема, шляхом надання електронних послуг; 

3) постійну роботу із забезпечення підвищення рівня професіоналізму суб’єктів 

– надавачів адміністративних послуг та адміністраторів; 4) підвищення 

стандартів якості з надання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення (наявність зручного обладнання для безпосередньо 

отримання послуги через відео термінали з перекладом мовою жестів для осіб з 

вадами слуху; термінали з програмами екранного доступу («Jaws», «NVDA») 

або інші програми, необхідні для роботи незрячого користувача чи такого, що 

має вади зору, а також оснащені спеціально озвученою медіа технікою для осіб 

із вадами зору; запровадження додаткової публічної послуги «Доставка до 

ЦНАП» тощо). 

Встановлено, що правовий напрям реформування системи надання 

адміністративних послуг із соціального захисту населення необхідно 

реалізовувати через: 1) визначення в Законі України «Про адміністративні 

послуги» поняття «адміністративні послуги у сфері соціального захисту 

населення» та нормативне закріплення їх переліку; 2) доповнення норм 

Кодексу адміністративного судочинства України ст. 183-7 «Особливості 

провадження у справах із приводу оскарження рішень, дій, бездіяльності або 

зобов’язання вчинити певні дії суб’єктами надання адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення», передбачивши спрощений порядок 

оскарження таких послуг, з метою забезпечення додаткового внутрішнього 

контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації; 3) звільнення 

суб’єктів – споживачів адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення від сплати судового збору за подання позовної заяви у справах із 

приводу оскарження рішень, дій, бездіяльності або зобов’язання вчинити певні 

дії суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення, для чого необхідно внести відповідні зміни до ст. 3 Закону України 

«Про судовий збір»; 4) внесення низки змін до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Порядку 

оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб», зокрема, передбачення обов’язку посадової 

особи-адміністратора під час видачі довідки поінформувати внутрішньо 

переміщену особу, яка береться на облік, про можливості розв’язання проблем, 

пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат, 

про необхідність відкриття поточного рахунку в уповноваженому банку для 

набуття права на грошову допомогу, про розташування місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та найближчих установ 

уповноваженого банку. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Міськевич А. В. Адміністративні послуги у сфері соціального захисту 

населення. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення, обґрунтуванню необхідності 

введення у національне правове поле категорії «адміністративні послуги у 

сфері соціального захисту населення»; забезпеченню комплексності заходів у 

процесі імплементації міжнародних норм у вітчизняне законодавство. 

Розкрито поняття, характерні ознаки та класифікацію адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення в Україні. Визначено особливості 

нормативно-правового регулювання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення. Встановлено сутність змісту правовідносин із 

надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення. 

Охарактеризовано адміністративну процедуру надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення в Україні. Визначено особливості 

порядку оскарження результатів надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення в Україні. Здійснено характеристику 

контрольної діяльності органів публічної адміністрації щодо надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Узагальнено зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення з метою визначення можливостей 

запровадження його позитивних здобутків в Україні. Визначено проблеми та 

перспективи розвитку законодавства в галузі надання адміністративних послуг 

у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Ключові слова: адміністративна послуга, порядок, правовідносини, 
процедура, соціальний захист населення. 

 

Миськевич А. В. Административные услуги в сфере социальной 

защиты населения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016.  

Диссертация посвящена теоретическим проблемам предоставления 

административных услуг в сфере социальной защиты населения, обоснованию 

необходимости введения в национальное правовое поле категории 

«административные услуги в сфере социальной защиты населения»; 

обеспечению комплекса мероприятий в процессе имплементации 

международных норм в отечественное законодательство. 

Раскрыты понятие, характерные признаки и классификация 

административных услуг в сфере социальной защиты населения в Украине. 
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Определены особенности нормативно-правового регулирования 

административных услуг в сфере социальной защиты населения. Установлена 

сущность содержания правоотношений по предоставлению административных 

услуг в сфере социальной защиты населения. Охарактеризована 

административная процедура предоставления административных услуг в сфере 

социальной защиты населения в Украине. Определены особенности порядка 

обжалования результатов предоставления административных услуг в сфере 

социальной защиты населения в Украине. Дана характеристика контрольной 

деятельности органов публичной администрации относительно предоставления 

административных услуг в сфере социальной защиты населения в Украине. 

Обобщен зарубежный опыт предоставления административных услуг в сфере 

социальной защиты населения с целью определения возможности внедрения 

его лучших достижений в Украине. Определены проблемы и перспективы 

развития законодательства в области предоставления административных услуг 

в сфере социальной защиты населения в Украине. 

Усовершенствование предоставления административных услуг в сфере 

социальной защиты населения предложено осуществлять в двух направлениях 

– организационном и нормативно-правовом. 

Организационное направление эффективной реализации задачи по 

обеспечению прав и свобод человека в части предоставления 

административных услуг в сфере социальной защиты населения включает: 

1) совершенствование технического оснащения и интерфейса Единого 

государственного портала административных услуг Единой информационной 

базы данных о внутренне перемещенных лицах – гражданах Украины, которые 

переселились с временно оккупированной территории Украины и районов 

проведения антитеррористической операции в другие регионы; 2) улучшение 

работы центров предоставления административных услуг, в частности, путем 

предоставления электронных услуг; 3) постоянную работу по обеспечению 

повышения уровня профессионализма субъектов, предоставляющих 

административные услуги, администраторов; 4) повышение стандартов 

качества по предоставлению административных услуг в сфере социальной 

защиты населения (наличие удобного оборудования для непосредственно 

получения услуги через видеотерминалы с переводом на язык жестов для лиц с 

недостатками слуха, терминалы с программами экранного доступа («Jaws», 

«NVDA») или других программ, необходимых для работы незрячего или 

слабовидящего пользователя, а также специально озвученной библиотеки для 

лиц с нарушениями зрения; введение дополнительной публичной услуги 

«Доставка в ЦНАП» и т. п.). 

Правовое направление реформирования системы предоставления 

административных услуг в сфере социальной защиты населения необходимо 

реализовывать путём внесения изменений в Закон Украины «Об 

административных услугах», закрепив определение административных услуг в 

сфере социальной защиты населения и их перечень; внесения изменений в 

Закон Украины «О судебном сборе», освободив субъектов – потребителей 

административных услуг в сфере социальной защиты населения от уплаты 
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судебного сбора за подачу искового заявления по делам относительно 

обжалования решений, действий или бездействия, а также предусмотрев 

обязательства совершить определенные действия субъектами предоставления 

административных услуг в сфере социальной защиты населения и т. д. 

Ключевые слова: административная услуга, порядок, правоотношения, 
процедура, социальная защита населения. 

 
Mickiewicz А. V. Аdministrative services in the field of social protection. – 

Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis is devoted to theoretical problems of administrative services in the field 

of social protection, grounding necessary entry into the national legal framework of 

the category of «administrative services in the field of social protection»; ensuring 

comprehensiveness of measures in the implementation of international standards in 

domestic legislation. 

The concept, characteristics and classification of administrative services in the 

field of social protection in Ukraine. Features of legal regulation of administrative 

services in the field of social security. The essence of the legal content of 

administrative services in the field of social security. Characterized administrative 

procedure of administrative services in the field of social protection in Ukraine. The 

features of the procedure for challenging the results of administrative services in the 

field of social protection in Ukraine. Done description of the control of public 

administration for the provision of administrative services in the field of social 

protection in Ukraine. Overview international experience of administrative services 

in the field of social protection in Ukraine in order to identify opportunities to 

introduce its positive achievements in Ukraine. The problems and prospects of 

development of legislation in the field of administrative services in the field of social 

protection in Ukraine. 

Key words: administrative services, order, procedures, legal procedure, social 
protection. 
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