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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема надання 

адміністративних послуг, нерозривно пов’язаний із функціонуванням 

адміністративної юстиції, яку як юридичне явище не можна назвати абсолютно 

новим правовим інститутом вітчизняної правової науки і законодавства. 

Найчастіше державу для громадянина уособлюють саме надавачі 

адміністративних послуг – чиновники та посадові особи, що видають ліцензії, 

довідки, сертифікати. І такі юридичні процедури часто не відповідають 

вимогам дотримання законності та верховенства права. 

Реформа у сфері публічного управління, організації роботи суб’єктів 

владних повноважень, перехід до сервісної моделі в організації публічної 

адміністрації є беззаперечним надбанням адміністративної реформи. 

Впроваджений на законодавчому рівні у 2012 році інститут адміністративних 

послуг є одним із наочних, видимих, ефективних результатів адміністративної 

реформи. На сьогодні, відповідно до чинного законодавства, розпочато роботу 

Центрів із надання адміністративних послуг, розроблені переліки та 

регламенти адміністративних послуг. Однак, незважаючи на позитивні 

надбання нової сервісної моделі державного управління, мають місце 

незаконні рішення, дії, бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг. 

Після ухвалення Закону України «Про адміністративні послуги» громадяни 

отримали можливість оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у порядку адміністративного судочинства. У зв’язку із 

цим встановлено, що у 2014 році – І півріччі 2015 року у судових інстанціях 

Дніпропетровської області розглянуто 4436 адміністративних справ, 

Запорізької області – 3402 адміністративних справи, Харківської області – 

4454 адміністративних справи. Із загальної кількості справ (12212) у 

1228 адміністративних позовах предметом оскарження є рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, у 2751 – у сфері надання адміністративних 

послуг із соціального захисту населення, у 751 – у сфері містобудування, у 

3381 – у сфері реєстрації актів цивільного стану, в тому числі отримання 

паспортів України, у 3015 – у сфері державної реєстрації підприємницької 

діяльності, в тому числі у 230 справах про оскарження рішення про розміщення 

реклами, у 1041 – у сфері використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього природного середовища, у 45 – у сфері державної реєстрації 

прав на володіння вогнепальною та нарізною зброєю. Отже, з огляду на 

незначний досвід функціонування інституту адміністративних послуг, є 

потреба у розробці наукового підґрунтя питання захисту прав споживачів 

адміністративних послуг. Дієвим механізмом захисту прав, свобод, законних 

інтересів вказаних споживачів є оскарження рішень, дій, бездіяльності органів 

надання адміністративних послуг у порядку адміністративного судочинства. 
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Науково-теоретичним підґрунтям дисертації є роботи: К. К. Афанасьєва, 

С. О. Баранова, В. М. Бесчастного, Н. В. Васильєвої, І. П. Голосніченка, 

В. Л. Грохольського, О. Ю. Іващенка, Р. А. Калюжного, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, С. Ф. Константінова, П. С. Лютікова, 

Р. С. Мельника, Д. В. Приймаченка, В. П. Тимощука та ін. Питання визначення 

категорії «адміністративні послуги» розглядали такі вчені, як: І. В. Дроздова, 

Ю. В. Іщенко, Н. В. Коваленко, В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, Є. О. Легеза, 

М. Б. Острах, Г. М. Писаренко, О. О. Сосновик, С. Г. Стеценко та інші. Серед 

досліджень, які безпосередньо присвячені оскарженню рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації, слід назвати наукові праці 

В. М. Бевзенка, І. О. Грибка, О. Ю. Іващенка, О. С. Духневича, Р. О. Кукурудза, 

А. Ю. Осадчого та ін. Але в цих наукових дослідженнях питання оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг не досліджувалися. Вказані обставини й зумовили 

обрання зазначеної теми. 

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

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2011–2014 роки, комплексного наукового проекту 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). Робота відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової 

науки в Україні на 2011–2015 роки, затвердженим постановою Загальних зборів 

НАПрН України від 24 вересня 2010 року. Крім того, дисертація безпосередньо 

стосується Концепції Державної цільової програми створення та 

функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на 

період до 2017 року. 

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

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність правового інституту оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг, окреслити проблеми його нормативного визначення та практичної 

реалізації, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері і практики його застосування. Виходячи з 

указаної мети, у дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні 

задачі: 
– здійснити історіографічний огляд літератури з проблеми, визначити 

найбільш актуальні напрями її дослідження та необхідну для цього джерельну 

базу; 

– розкрити поняття, принципи та стадії оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг; 

– встановити правові засади оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг; 

– охарактеризувати особливості правового регулювання порушення та 

підготовки адміністративної справи в суді щодо оскарження рішень, дій чи 
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бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг; 

– визначити зміст стадії судового розгляду адміністративної справи щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг; 

– дати характеристику особливостей реалізації стадії перегляду судових 

рішень в адміністративних справах із надання адміністративних послуг в 

апеляційному та касаційному порядку; 

– обґрунтувати доцільність запровадження адміністративного порядку 

оскарження результатів правозастосовчої діяльності органів публічної 

адміністрації; 

– виявити форми контролю та нагляду за додержанням законодавства з 

надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації; 

– з урахуванням міжнародного досвіду публічного адміністрування 

сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв’язання проблем 

та перспектив розвитку законодавства з питань оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що формуються в процесі 

реалізації фізичними та юридичними особами права на оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг. 

Предметом дослідження є оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. 

Методи дослідження. Обґрунтованість і достовірність одержаних наукових 

результатів забезпечені використанням системи загальнофілософських, 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання. 

Принципи, закони та категорії діалектики дали змогу визначити сутність та 

поняття оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг (підрозділ 1.2). Використання 

законів формальної логіки та таких методів останньої, як індукція і дедукція, 

аналіз і синтез, дало змогу чітко визначити шлях дослідження від загального до 

особливого і, відповідно, структурно-логічну схему дисертаційної роботи, 

виявити стан наукової розробки та правові засади досліджуваного правового 

інституту (підрозділи 1.1, 1.3). З-поміж загальнонаукових методів використано 

системний метод, за допомогою якого створено уявлення про стадію 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг у порядку адміністративного судочинства 

(підрозділ 1.2, розділ 2). Пов’язані із системним структурний та 

функціональний методи застосовані для дослідження проблеми реалізації форм 

контролю на нагляду за додержанням законодавства з надання 

адміністративних послуг органами публічної адміністрації (підрозділ 3.2). 

Зі спеціально-наукових методів юридичної науки використано формально-

догматичний метод, який дав змогу проаналізувати адміністративне 

законодавство, зокрема Кодекс адміністративного судочинства України та 
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Закон України «Про адміністративні послуги», визначити їх нормативно-

правовий зміст, виявити наявні проблеми та запропонувати можливі шляхи їх 

вирішення (розділи 2, 3).  

Нормативну основу роботи склали чинне та перспективне законодавство 

України з оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг. Під час розробки пропозицій 

для вдосконалення оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг використано законодавство 

Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Сполучених штатів 

Америки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Французької Республіки, Швейцарської конфедерації, Чеської Республіки тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Державної служби 

статистики України за період 2011–2015 років, відомості, що містяться в 

Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних електронних веб-

сайтах суб’єктів-надавачів адміністративних послуг в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень адміністративно-правових 

засад оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг як категорії адміністративного права та 

процесу. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, які виносяться на захист: 

уперше:  
– проаналізовано стан наукової розробки проблеми оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг, у результаті чого виокремлено чотири групи досліджень: визначення 

загальних засад надання адміністративних послуг в Україні; удосконалення 

законодавства з надання адміністративних послуг щодо діяльності органів 

публічної адміністрації; правового регулювання адміністративних послуг 

залежно від сфери реалізації або певного суб’єкта-надавача послуги; 

впровадження нових форм та методів процедури розгляду та вирішення 

адміністративними судами справ з оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг; 

–  сформульовано авторське визначення оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг, під яким розуміється нормативно врегульований порядок вчинення 

процесуальних дій, що забезпечують законний і об’єктивний розгляд справ у 

адміністративному та/або судовому порядку щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб із приводу розгляду заяви фізичної або юридичної 

особи про видачу адміністративного акта (рішення, постанова або ухвала на 

отримання дозволу, ліцензії, реєстрації, посвідчення, сертифікату тощо); 

– обґрунтовано доцільність запровадження скороченого провадження з 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг у порядку адміністративного судочинства; 
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удосконалено: 
– наукові положення щодо характеристики особливостей порушення та 

підготовки до судового розгляду адміністративної справи з оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації у сфері адміністративних 

послуг, що дало змогу обґрунтувати доцільність встановлення процедурних дій 

та строків їх реалізації на законодавчому рівні; 

– концепції класифікації законодавчих актів, що регулюють питання 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг залежно від: сфери регулювання; суб’єкта; 

назви підзаконного нормативно-правового акта; 

– наукові підходи до визначення змісту принципів оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг: відкритості та прозорості; неупередженості та справедливості; 

доступності судового захисту; змагальності сторін; диспозитивності; 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі; забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду; обов’язковості 

судових рішень; захищеності персональних даних тощо; 

дістали подальшого розвитку:  

— пропозиції про запровадження електронної форми подання 

адміністративної скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг, що підвищує ефективність 

подолання корупційних ризиків, які виникають при безпосередньому 

спілкуванні з суб’єктом владних повноважень; 

— визначення змісту стадії перегляду судових рішень в адміністративних 

справах з оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг; залежно від перегляду 

виокремлено такі інстанції: апеляційна; касаційна; у зв’язку з нововиявленими 

обставинами; 

— аргументація необхідності розробки та ухвалення Адміністративно-

процедурного кодексу України, спеціального підзаконного нормативно-

правового акта, спрямованого на регулювання адміністративного порядку 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг, вдосконалення положень чинних Кодексу 

адміністративного судочинства України, Закону України «Про адміністративні 

послуги», а також низки підзаконних актів у досліджуваній сфері. 
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 

реалізації механізму надання адміністративних послуг та можливості їх 

оскарження в адміністративному порядку та у порядку адміністративного 

судочинства можуть бути основою для подальших наукових досліджень із 

відповідної проблематики (акт впровадження Державного вищого навчального 

закладу «Національний гірничий університет» від 17.09.2015); 
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— правотворчій діяльності – для вдосконалення Закону України «Про 

адміністративні послуги» в частині оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (лист 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної ради України № 4-14/11-3541 від 20.07.2015); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг (акт впровадження в роботу окружного адміністративного суду 

м. Дніпропетровська від 17.08.2015); 

— навчальному процесі – в процесі викладання студентам вищих навчальних 

закладів дисципліни «Адміністративний процес», 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 4 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Політико-правові 

реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 

2014 р.), «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, 

якість, застосування та вдосконалення» (м. Запоріжжя, 2014 р.), «Права 

людини: онтологічний та гносеологічний виміри» (м. Дніпропетровськ, 

2014 р.), «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 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 

4 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. Список 

використаних джерел налічує 232 найменування і займає 29 сторінок. 

 

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 оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг» вивчено стан сучасних наукових розробок оскарження рішень, дій чи 
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бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг в Україні. 

Визначено, що проблема, яка вивчається, знайшла відображення в чотирьох 

групах історіографічних джерел. До першої групи належать узагальнюючі праці 

як науковців з адміністративного права, так і практиків, які приділяли увагу 

загальним засадам надання адміністративних послуг в Україні: поняттю, 

сутності адміністративних послуг, принципам класифікації та оцінювання 

якості тощо. Зокрема, необхідно відзначити роботи науковців В. Б. Авер’янова, 

І. П. Голосніченка, О. Ю. Іващенка, Ю. В. Іщенка, Р. А. Калюжного, 

Н. В. Коваленко, І. Б. Коліушка, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, 

С. Ф. Константінова, В. К. Колпакова, Г. М. Писаренко, О. О. Сосновика, 

В. П. Тимощука, О. Н. Ярмиша, Х. П. Ярмакі та ін.  

До другої групи таких джерел належать наукові праці вчених-

адміністративістів, які вивчали правові проблеми діяльності органів публічної 

адміністрації, результатом чого стало внесення низки змін та доповнень до 

чинного законодавства України з питань надання адміністративних послуг. 

Зокрема, це праці В. І. Сіверіна (2010 рік), М. Б. Острах (2013 рік), 

В. В. Петьовки (2014 рік) та ін. 

Третю групу становлять дисертаційні та монографічні праці І. О. Бондаренка 

(2006 рік), І. В. Дроздової (2009 рік), С. Л. Дембіцької (2010 рік), Є. О. Легези 

(2011 рік), О. О. Воронятнікова (2012 рік), Т. О. Булковського, О. Ю. Костіна, 

І. А. Мордвіна (2013 рік), Н. В. Васильєвої, В. І. Горбатюка, І. С. Сорокіна, 

О. В. Тер-Степанян (2014 рік), О. Б. Ляшка, Я. І. Скоромного, К. В. Химичука 

(2015 рік), в яких досліджуються окремі аспекти реалізації надання 

адміністративних послуг визначеними органами публічної адміністрації в 

різних сферах. 

Четверту групу складають дослідження, предметом яких обрано процедуру 

розгляду та вирішення адміністративними судами окремих категорій 

адміністративних позовів та напрямів її удосконалення. Зокрема, варто 

відзначити таких вчених, як О. В. Кузьменко (2006 рік), В. М. Бевзенка 

(2007 рік), І. О. Грибка, А. Ю. Осадчого, Р. О. Кукурудза (2010 рік), 

С. М. Брайченка, О. С. Духневича (2012 рік) тощо. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, принципи та стадії оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг» дано визначення оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг, охарактеризовано 

принципи надання зазначених послуг та зміст стадій процесу зазначеного 

оскарження. Підкреслено, що метою оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг є 

забезпечення прав і законних інтересів громадян та/або виконання органом 

публічної адміністрації визначених законом обов’язків. Встановлено 

взаємопов’язаність та взаємозалежність принципів оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг. Ефективність оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$
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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публічної адміністрації з надання адміністративних послуг досягається 

послідовним застосуванням усієї системи принципів і кожного з них окремо. 

Запропоновано в судовому провадженні з оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг виділити дві основні групи стадій: обов’язкові (конститутивні) та 

необов’язкові (факультативні). До обов’язкових стадій віднесено розгляд та 

вирішення конкретної адміністративної справи, яка поділяється на: порушення 

провадження в адміністративному суді (пред’явлення адміністративного позову 

та відкриття провадження в адміністративній справі); підготовку 

адміністративної справи до судового розгляду (підготовче провадження); 

судовий розгляд адміністративної справи; виконання судових рішень в 

адміністративних справах. Факультативними стадіями оскарження визначено: 

апеляційне провадження з оскарження рішень адміністративних судів першої 

інстанції; касаційне провадження з оскарження рішень адміністративних судів 

першої та апеляційної інстанції; провадження за нововиявленими обставинами, 

де суб’єктом є суд тієї інстанції, який здійснював перегляд; виконавче 

провадження. 

У підрозділі 1.3 «Правові засади оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг» 
охарактеризовано систему нормативно-правових актів щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг. 

Встановлено, що поряд із кодифікованим нормативно-правовим актом – 

Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС України) – 

правову основу оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг становлять законодавчі акти 

(закони), які поділено на: ті, що визначають систему, структуру і повноваження 

адміністративних судів, регулюють окремі процесуальні питання, 

постановлення в ній судового рішення; ті, що безпосередньо не регулюють 

процедуру розгляду адміністративно-правового спору, але використовуються 

судами під час розгляду й вирішення адміністративних справ, тобто на них 

суди посилаються у вирішенні спорів (до таких законодавчих актів віднесено ті, 

що визначають правовий статус суб’єкта владних повноважень – органу 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішення, дії чи бездіяльність 

яких оскаржуються до адміністративного суду). 

Підзаконні нормативно-правові акти в галузі оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг поділено залежно від суб’єкта видання: акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування. Укази Президента України поділено на три 

групи: ті, що визначають правові основи діяльності адміністративних судів 

щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів; ті, що визначають 

правовий статус суб’єкта владних повноважень; ті, що визначають порядок 

діяльності суб’єктів владних повноважень. Постанови Кабінету Міністрів 

України диференційовано на дві групи: ті, що в цілому забезпечують 
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ефективність судової системи в Україні; ті, що визначають правовий статус 

суб’єкта владних повноважень. 

Розділ 2 «Порядок та особливості оскарження в адміністративному суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Порушення та підготовка адміністративної справи в суді 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації 
з надання адміністративних послуг» визначено зміст підготовчих 

процесуальних дій, що передують стадії судового розгляду публічно-правових 

спорів. Встановлено, що з часів ухвалення Закону України «Про 

адміністративні послуги» до липня 2015 року судами Дніпропетровської, 

Запорізької та Харківської областей у порядку адміністративного судочинства 

було розглянуто 12212 адміністративних позовів, де предметом оскарження 

було ненадання адміністративних послуг, неправомірні відмови у їх наданні, 

або невиконання умов, визначених в інформаційних та технологічних картках 

таких послуг. У результаті дослідження особливостей підготовки 

адміністративної справи до судового розгляду публічно-правових спорів, в яких 

предметом оскарження є результати правозастосовчої діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері надання адміністративних послуг, встановлено, 

що спеціальною метою попереднього судового засідання є з’ясування 

можливості врегулювання спору до судового розгляду справи.  

Визначено необхідність звільнення від сплати судового збору такої категорії 

позивачів, як тимчасово переміщені особи. Обґрунтовано недоцільність стадії 

підготовки адміністративної справи до судового розгляду, якщо предметом 

оскарження є надання адміністративних послуг, де споживачами є тимчасово 

переміщені особи (надання довідки на постійне місце проживання; видача 

довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування та ін.), а 

також із приводу оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану 

територію (п.п. 1, 6 ч. 1 ст. 183-2 КАС України). 

У підрозділі 2.2 «Судовий розгляд адміністративної справи щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 
надання адміністративних послуг» охарактеризовано порядок та етапи 

судового розгляду адміністративних позовів, у яких предметом судового 

оскарження є рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері адміністративних послуг в Україні.  

Встановлено, що правові норми, які регулюють процедуру судового 

розгляду публічно-правових спорів, що виникають із приводу оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

адміністративних послуг в Україні у порядку адміністративного судочинства, 

мають загальний характер.  

Визначено, що підставами для відмови у задоволенні адміністративного 

позову у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг є: відсутність доказів 

правомірності вимог сторін; неналежність сторін адміністративного позову 
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(відповідача та позивача); відсутність у позивача права на отримання 

адміністративної послуги. Виділено такі групи суб’єктів публічної 

адміністрації, що виступають в якості відповідачів в адміністративній справі: 

центри надання адміністративних послуг; органи державної виконавчої влади; 

органи місцевого самоврядування. Обґрунтовано доцільність встановлення 

максимального строку зупинення судового розгляду справи у порядку ст. 156 

КАС України.  

У підрозділі 2.3 «Перегляд судових рішень в адміністративних справах із 
надання адміністративних послуг» охарактеризовано стадію перегляду судових 

рішень в адміністративних справах із надання адміністративних послуг та 

напрями її вдосконалення. 

Згідно з чинним законодавством України дано характеристику стадії 

перегляду судових рішень в адміністративних справах із надання 

адміністративних послуг залежно від інстанції: в апеляційному порядку, де 

суб’єктом провадження визначено окружні апеляційні адміністративні суди в 

областях України; у касаційному порядку – Вищий адміністративний суд 

України; у зв’язку з нововиявленими обставинами, де суб’єктом провадження є 

суд тієї інстанції, який здійснював перегляд. 
З огляду на результати правозастосовчої діяльності адміністративних судів 

України, охарактеризовано етапи реалізації стадії перегляду судових рішень у 

адміністративних справах з надання адміністративних послуг в апеляційному та 

касаційному порядку, а саме: відкриття апеляційного провадження в 

адміністративній справі з надання адміністративних послуг; підготовка 

адміністративної справи з надання адміністративних послуг; апеляційний 

розгляд (в судовому засіданні або в порядку письмового провадження); 

винесення рішення (постанова/ухвала) щодо адміністративної справи з надання 

адміністративних послуг. 

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень України 

встановлено, що від загальної кількості апеляційних адміністративних справ 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг (550) прийнято 438 ухвал (79 %) та 

112 постанов (21 %). Визначено, що в касаційній інстанції, де суб’єктом 

розгляду і винесення рішення є Вищий адміністративний суд України, зі 

127 судових рішень за адміністративними справами з надання адміністративних 

послуг прийнято 110 (87 %) ухвал та 17 (13 %) постанов, що свідчить про те, 

що в більшості рішень адміністративні суди залишають апеляційну та 

касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду – без змін. Внаслідок чого 

станом на жовтень 2015 року встановлено відсутність правозастосовчої 

практики щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг у Верховному Суді України та 

за нововиявленими обставинами. 

Розділ 3 «Адміністративно-правове забезпечення процедури 

оскарження рішення, дії та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг» складається з двох підрозділів. 
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У підрозділі 3.1 «Адміністративний порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг» встановлено, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері надання адміністративних послуг в 

адміністративному порядку вимагає запровадження сукупності норм 

матеріального та процесуального права. Обґрунтовано доцільність 

запровадження обов’язковості стадії оскарження результатів правозастосовчої 

діяльності уповноважених владних суб’єктів у сфері надання адміністративних 

послуг в адміністративному порядку. Визначено, що встановлення обов’язкової 

стадії оскарження результатів правозастосовчої діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації спростить подальший судовий розгляд адміністративного позову і 

забезпечить підвищення ефективності внутрішньовідомчого контролю у сфері 

публічного адміністрування. 

На основі вивченого зарубіжного досвіду країн Західної Європи для 

підвищення якості надання адміністративних послуг, а також визначення 

адміністративних процедур, порядку та форм контролю за виконанням 

технічних регламентів, порядку та форм оскарження рішень, дій (бездіяльності) 

органу, що надає адміністративну послугу, обґрунтовано доцільність 

запровадження адміністративного порядку оскарження результатів 

правозастосовчої діяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг. 

З’ясовано доцільність запровадження загальних та спеціальних регламентів 

розгляду адміністративних скарг, що подаються суб’єктами звернення 

(фізичними та юридичними особами), на рішення та результати дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації у сфері надання адміністративних 

послуг в Україні.  

У підрозділі 3.2 «Контроль та нагляд за додержанням законодавства з 

надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації» 
аргументовано виділення видів контролю за наданням адміністративних послуг 

залежно від суб’єктів його здійснення та визначена правова основа їх реалізації. 

На основі вивчення практики реалізації форм парламентського контролю за 

сферою надання адміністративних послуг наголошено на рекомендаційному 

характері реалізації контрольних повноважень омбудсмена в Україні. Зазначено 

необхідність періодичних узагальнень практики забезпечення контролю за 

дотриманням законодавства про адміністративні послуги, для чого 

запропоновано посилити роль та значення адміністративного контролю, 

зокрема, з боку Кабінету Міністрів України. 

Проведене дослідження стану правового регулювання та проблем реалізації 

внутрішньосудового контролю дало змогу визначити низький рівень 

ефективності контрольної діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України – на підтримку урядової концепції реформування судової системи 

обґрунтовано доцільність її ліквідації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності правового інституту 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг, окресленні проблеми його нормативного 

визначення та практичної реалізації, пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері і практики його застосування. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. У результаті проведеного історіографічного огляду літератури обґрунтовано 

необхідність вироблення єдиного комплексного наукового підходу до вирішення 

завдань, спрямованих на визначення сутності, стадій та принципів оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг, формулювання конкретних пропозицій до чинного 

законодавства з метою забезпечення та захисту прав і свобод людини та 

подолання корумпованості системи публічного адміністрування в Україні. 

2. Запропоновано до ознак оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг віднести: 

безпосередню ініціативність фізичних та/або юридичних осіб; імперативність 

правового регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративної послуги; визначеність 

суб’єкта органу виконавчої влади або місцевого самоврядування; визначеність 

процедури притягнення до відповідальності у вигляді чіткого регламенту; те, 

що результатом оскарження є індивідуальний акт відповідного органу 

публічної адміністрації.  

3. Встановлено, що правова основа оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг потребує 

вдосконалення. У законодавчих актах характеристика оскарження зазначених 

послуг містить тільки формальні аспекти, статті адміністративного 

законодавства мають бланкетний характер, що, у свою чергу, призводить до 

суб’єктивного і доволі суперечливого тлумачення норм, які регулюють порядок 

надання адміністративних послуг відповідними суб’єктами правовідносин.  

4. Визначено, що підготовка адміністративної справи щодо оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг вимагає від суду вміння оперувати нормами значної 

кількості підзаконних нормативно-правових актів. Обґрунтовано доцільність 

законодавчого визначення юридичної процедури, в тому числі і строків 

проведення, підготовчої стадії до судового розгляду такої категорії 

адміністративних справ, що обумовлено необхідністю забезпечення реалізації 

принципу оперативності адміністративного судочинства.  

5. З’ясовано, що найчастіше предметом оскарження у порядку 

адміністративного судочинства є дії, рішення чи бездіяльність органів 

публічної адміністрації з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно, реєстрації актів цивільного стану, в тому числі з питань реалізації 

міграційної політики.  
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Проведене дослідження правового статусу суб’єктів оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері адміністративних 

послуг в Україні дало змогу обґрунтувати доцільність визначення у якості 

відповідача в таких категоріях адміністративних позовів Українську державу. 

Обґрунтовано необхідність вироблення однакової судової практики у 

справах щодо рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 

надання адміністративних послуг через видання відповідних оглядових листів 

Вищого адміністративного суду України. 

6. Охарактеризовано особливості реалізації стадії перегляду судових рішень 

в адміністративних справах із надання адміністративних послуг в апеляційному 

та касаційному порядку, в результаті чого встановлено, що в апеляційній та 

касаційній інстанції в більшості рішень адміністративні суди залишають 

апеляційну та касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду – без змін, 

відсутні на сьогодні адміністративні справи у Верховному Суді України та у 

зв’язку з нововиявленими обставинами. 

7. Визначено доцільність прийняття адміністративного регламенту, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, предметом якого 

мають стати особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг в адміністративному 

порядку.  

8. Встановлено, що контроль та нагляд за додержанням законодавства з 

надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації має такі 

форми: 1) парламентський контроль, який здійснюється Верховною Радою 

України; Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 

Конституційним судом України; 2) адміністративний контроль, реалізація якого 

покладається насамперед на Кабінет Міністрів України; 3) внутрішньосудовий 

контроль, функції якого виконують Верховний Суд України як суб’єкт 

перегляду судових рішень першої інстанції, апеляційної та касаційної 

інстанцій, а також Вища кваліфікаційна комісія суддів України, що розглядає 

справи про доцільність застосування заходів дисциплінарного впливу на суддів, 

рішення яких суперечать вимогам законодавства та процесуальним 

нормативним положенням; 4) громадський контроль, який здійснюється 

громадськими організаціями та об’єднаннями.  

Обґрунтовано, що функцію нагляду за дотриманням вимог законодавства 

судами під час розгляду адміністративних справ, в яких предметом оскарження 

є рішення, дії чи бездіяльність (зокрема, якщо така діяльність стала підставою 

висунення підозри у вчиненні злочину суддею), виконує Генеральна 

прокуратура України. Визначено, що рішення про відсторонення судді від 

справляння судочинства на час, необхідний для проведення досудового 

слідства і висунення обвинувального висновку, ухвалюється Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України за поданням Генерального прокурора 

України.  

9. Для вдосконалення реалізації механізму оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг запропоновано: 1) у КАС України передбачити скорочені строки 
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судового розгляду адміністративних позовів, предметом публічно-правих 

спорів у яких є недотримання стандартів якості надання адміністративних 

послуг; 2) у Законі України «Про адміністративні послуги» закріпити 

положення щодо оптимізації системи державного контролю та нагляду за 

сферою адміністративних (публічних) послуг шляхом запровадження 

обов’язковості адміністративного порядку оскарження управлінських актів чи 

фактів бездіяльності владних суб’єктів, що повинно передувати стадії судового 

оскарження; 3) у Законі України «Про судовий збір» передбачити положення 

щодо звільнення від сплати відповідних державних зборів таку категорію 

позивачів, як вимушені переселенці з тимчасово окупованих територій України; 

4) уніфікувати адміністративні регламенти, завершивши кодифікаційну роботу 

з прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Власенко Д. О. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. – 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 теоретико-правовим проблемам оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг, обґрунтуванню необхідності введення у національне правове поле 
категорії «оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 
адміністрації з надання адміністративних послуг». 

Визначено та узагальнено наукові підходи щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг. Розкриті принципи, стадії, правові засади оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг. Розкрито зміст судового розгляду адміністративної справи щодо 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з 
надання адміністративних послуг. Сформульовано конкретні пропозиції та 
рекомендації щодо розв’язання проблем та перспектив забезпечення реалізації 
форм контролю та нагляду за додержанням законодавства з надання 
адміністративних послуг органами публічної адміністрації. Обґрунтовано 
доцільність удосконалення правового регулювання оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 
послуг. 
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Ключові слова: адміністративна послуга, адміністративний порядок, 
контроль, нагляд, оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної 
адміністрації з надання адміністративних послуг, провадження, судовий 
порядок. 

 

Власенко Д. А. Обжалование решений, действий или бездействия 

органов публичной администрации по предоставлению административных 

услуг. – 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 теоретико-правовым проблемам обжалования 

решений, действий или бездействия органов публичной администрации по 

предоставлению административных услуг; обеспечению комплексности 

мероприятий в процессе имплементации международных норм в отечественное 

законодательство. 

Обоснована необходимость введения в национальное правовое поле 

категории «обжалование решений, действий или бездействия органов 

публичной администрации по предоставлению административных услуг», под 

которой понимается нормативно урегулированный порядок совершения 

процессуальных действий, обеспечивающих законное и объективное 

рассмотрение дел в административном и/или судебном порядке относительно 

обжалования решений, действий или бездействия органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, их должностных и служебных лиц по 

поводу рассмотрения заявления физического или юридического лица о выдаче 

административного акта. 

Определены и обобщены научные подходы относительно обжалования 

решений, действий или бездействия органов публичной администрации по 

предоставлению административных услуг. Раскрыты принципы и стадии 

обжалования решений, действий или бездействия органов публичной 

администрации по предоставлению административных услуг. Определены 

особенности нормативно-правового регулирования обжалования решений, 

действий или бездействия органов публичной администрации по 

предоставлению административных услуг. Охарактеризованы особенности 

правового регулирования возбуждения и подготовки административного дела в 

суде по обжалованию решений, действий или бездействия органов публичной 

администрации по предоставлению административных услуг. Выявлены 

проблемы судебного рассмотрения административного дела по обжалованию 

решений, действий или бездействия органов публичной администрации по 

предоставлению административных услуг и определены пути их преодоления. 

Охарактеризованы стадии пересмотра судебных решений по 

административным делам по предоставлению административных услуг в 

апелляционном и кассационном порядке. Обоснована целесообразность 

усовершенствования правового регулирования административного порядка 
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обжалования решений, действий или бездействия органов публичной 

администрации по предоставлению административных услуг. Сформулированы 

конкретные предложения о решении проблем и перспективах обеспечения 

реализации форм контроля и надзора за соблюдением законодательства по 

предоставлению административных услуг органами публичной администрации. 

Для совершенствования реализации механизма обжалования решений, 

действий или бездействия органов публичной администрации по 

предоставлению административных услуг предложено: в КАС Украины 

предусмотреть сокращенные сроки судебного рассмотрения административных 

исков, предметом публично-правовых споров которых является несоблюдение 

стандартов качества предоставления административных услуг; в Законе 

Украины «Об административных услугах» предусмотреть положения об 

оптимизации системы государственного контроля и надзора за сферой 

административных (публичных) услуг путем введения обязательного 

обжалования управленческих актов или фактов бездействия властных 

субъектов в административном порядке, что должно предшествовать стадии 

судебного обжалования; в Законе Украины «О судебном сборе» предусмотреть 

положение, которое освобождает от уплаты соответствующей государственной 

пошлины такую категорию истцов, как вынужденные переселенцы с временно 

оккупированных территорий Украины; унифицировать административные 

регламенты, завершив кодификационную работу по принятию 

Административно-процедурного кодекса Украины. 

Ключевые слова: административная услуга, административный порядок, 
контроль, надзор, обжалование решений, действий или бездействия органов 

публичной администрации по предоставлению административных услуг, 
производство, судебный порядок. 

 

Vlasenko D. O. Appeals against decisions, actions or omissions of public 

administration in providing administrative services. – 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 and legal problems of appealing against 

decisions, actions or omissions of the public administration of administrative 

services, substantiation of the need to enter into the national legal framework 

category «appeal decisions, actions or omissions of public administration in 

providing administrative services». 

Determined and summarized scientific approaches to appeal against decisions, 

actions or omissions of the public administration of administrative services. 

Disclosed principles stage, the legal basis to appeal the decisions, acts or omissions of 

the public administration of administrative services. The content of the trial of 

administrative cases against decisions, actions or omissions of public administration 

of administrative services and identify ways to overcome them. Formulated specific 

proposals and recommendations for solving the problems and prospects of ensuring 

the implementation of forms of control and supervision over observance of the 
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legislation to provide administrative services by the public administration. The 

necessity of improvement of legal regulation of appeal against decisions, actions or 

omissions of the public administration of administrative services. 

Key words: administrative services, administrative procedure, control, 
supervision, appeals against decisions, actions or omissions of public authorities for 
the provision of administrative services, manufacturing, judicial procedure. 
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