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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Процедура надання адміністративних послуг займає 

одне із ключових місць правовідносин в адміністративному праві. Аналіз 

спеціальної літератури за останні роки дозволяє встановити збільшення 

фундаментальних наукових досліджень щодо проблематики процедурного 

аспекту надання адміністративних послуг, однак при цьому сама сутність 

процедури надання адміністративних послуг залишається в науці 

адміністративного права дискусійною.  

Згідно з даними реєстру надання адміністративних послуг, нині в Україні на 

рівні органів виконавчої влади та місцевого самоврядування надається близько 

1070 послуг. При цьому 35 % із них можна віднести до функцій органів, що їх 

надають, оскільки ці послуги не мають на меті задоволення потреб суб’єктів 

звернення, а спрямовані передусім на впорядкування внутрішніх механізмів 

взаємодії між суб’єктами публічної адміністрації. Решта – адміністративні 

послуги, що надаються фізичним та/або юридичним особам.  

До проблемних питань, які негативно впливають на ефективність здійснення 

процедури надання адміністративних послуг, необхідно віднести: 

неузгодженість нормативно-правових актів щодо процедури надання 

адміністративних послуг – Закону України «Про адміністративні послуги» та 

інших норм законодавства; недосконале наукове, методичне забезпечення 

процедури надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації; 

невідповідність її європейським та світовим вимогам; неврегульованість 

розмірів оплати всіх видів адміністративних послуг на рівні єдиного 

законодавчого акта тощо. Вказані обставини зумовили необхідність проведення 

системного монографічного дослідження процедури надання адміністративних 

послуг у діяльності органів публічної адміністрації в Україні, що відповідає 

сучасним тенденціям державотворення в Україні. 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять роботи відомих 

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

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

І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, І. Б. Коліушка, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, 

В. І. Курила, Є. В. Курінного, А. С. Лагоди, Є. О. Легези, Д. М. Лук’янця, 

П. С. Лютікова, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, 

Р. М. Опацького, Г. М. Писаренко, В. Ф. Погорілка, Д. В. Приймаченка, 

А. О. Селіванова, О. Л. Соколенко, О. С. Сосновика, С. Г. Стеценка, 

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

Розробленню цієї проблематики сприяли дослідження вчених стосовно 

правових проблем діяльності органів публічної адміністрації, результатом яких 

стало внесення низки змін та доповнень до чинного законодавства України з 

питань надання адміністративних послуг (Д. О. Власенко, М. Б. Острах, 

В. В. Петьовка, В. І. Сіверін та ін.). Окремі аспекти реалізації надання 

адміністративних послуг органами публічної адміністрації в різних сферах 

розглянуто в монографічних працях І. О. Бондаренка, Т. О. Булковського, 
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Н. В. Васильєвої, О. О. Воронятнікова, В. І. Горбатюка, С. Л. Дембіцької, 

І. В. Дроздової, М. О. Колеснікова, О. В. Левченка, О. Б. Ляшка, 

А. В. Міськевич, І. А. Мордвіна, Я. І. Скоромного, К. В. Химичука тощо. Серед 

досліджень зазначеної проблеми у вітчизняній науці на рівні докторської 

дисертації слід назвати працю О. М. Буханевича «Теоретико-правові та 

праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» (2016 р.), в 

якій комплексно розкрито теоретичні основи та практику правового 

регулювання надання адміністративних послуг в Україні.  

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

пов’язана з підготовкою змін до адміністративного законодавства та має 

безпосереднє відношення до Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р, 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої 

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

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

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

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

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

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

напрямів кандидатських і докторських дисертацій за юридичними 

спеціальностями, затверджених рішенням Президії НАПрН від 18 жовтня 

2013 р. № 86/11. 

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

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел з’ясувати сутність і характеристику процедури надання 

адміністративних послуг в Україні, виокремити проблеми її нормативного 

закріплення, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства у цій сфері і практики його застосування.  

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
 сформулювати поняття процедури надання адміністративних послуг та 

виділити її ознаки; 

 визначити принципи та здійснити класифікацію процедури надання 

адміністративних послуг; 

 розкрити правову основу процедури надання адміністративних послуг; 

 охарактеризувати зміст стадій процедури надання адміністративних 

послуг;  

 розкрити систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері процедури 

надання адміністративних послуг в Україні; 

 визначити сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації щодо процедури надання адміністративних послуг; 

 розкрити контроль як різновид гарантії забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг; 

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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 охарактеризувати зарубіжний досвід процедури надання 

адміністративних послуг; 

 обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регулює 

процедуру надання адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації, та практики його реалізації. 

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

надання адміністративних послуг. 

Предметом дослідження є адміністративно-правовий аспект процедури 

надання адміністративних послуг. 

Методи дослідження. Для забезпечення концептуальної єдності 

дисертаційної роботи в ній було використано сукупність методів наукового 

пізнання. Методологічну основу дослідження становлять загальні та спеціальні 

методи наукового пізнання. 

За допомогою діалектичного методу розглянуто проблеми, які виникають у 

процесі становлення та розвитку інституту адміністративних послуг, що 

сприяло більш ґрунтовному та вичерпному формулюванню висновків 

дисертаційної роботи. Історичний метод дав змогу дослідити закономірності 

формування правового інституту процедури адміністративних послуг 

(підрозділ 1.1). Формально-юридичний метод використано для констатації та 

аналізу окремих правових норм у сфері процедури надання адміністративних 

послуг (підрозділи 1.3, 3.2). Логіко-семантичний метод дав можливість 

побудувати, поглибити й конкретизувати категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 

1.2, 2.4). Структурно-функціональний метод сприяв аналізу адміністративно-

правового регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

процедури надання адміністративних послуг, виявленню недоліків їхньої 

діяльності (підрозділ 2.2). Методи аналізу і синтезу дали змогу виявити основні 

тенденції та проблеми процедури надання адміністративних послуг, розробити 

концептуальні підходи до вдосконалення системи надання адміністративних 

послуг (підрозділи 2.1, 3.2). За допомогою порівняльно-правового методу 

проаналізовано особливості зарубіжного досвіду процедури надання 

адміністративних послуг (підрозділ 3.1). Зі спеціально-наукових методів 

юридичної науки використано також формально-догматичний метод, який дав 

змогу проаналізувати адміністративне законодавство, визначити нормативно-

правовий зміст окремих категорій, виявити наявні проблеми та запропонувати 

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

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, законодавчі 

акти України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, а також міжнародні нормативно-

правові акти. 

Емпіричною базою дослідження є результати діяльності суб’єктів державної 

влади (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 

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

(Дніпропетровської міської ради, Запорізької міської ради, Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, Запорізької обласної державної адміністрації) 
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з надання адміністративних послуг за період 2012–2016 рр., відомості, що 

містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України, правова публіцистика 

тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці монографічним дослідженням 

процедури надання адміністративних послуг в Україні. У ньому сформульовано 

та обґрунтовано низку нових положень, висновків, пропозицій, зокрема: 

уперше: 
– аргументовано необхідність включення принципу мовчазної згоди до 

системи принципів процедури надання адміністративної послуги як дієвого 

заходу дотримання суб’єктами надання адміністративних послуг інших 

спеціальних принципів процедури надання адміністративних послуг та 

підвищення рівня суспільної довіри до суб’єктів надання адміністративних 

послуг з боку споживачів таких послуг; 

– запропоновано виділення додаткової стадії процедури надання 

адміністративних послуг – «оформлення (погодження) результату надання 

адміністративної послуги», яка полягає в юридичній оцінці зібраної інформації, 

повному і всебічному дослідженні матеріалів справи з метою встановлення 

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

суб’єктами виконавчої влади на підставі норм права, об’єктивних даних та 

внутрішнього переконання; 

– сформульовано перелік основних напрямів удосконалення процедури 

надання адміністративних послуг (нормативно-правовий, організаційно-

кадровий, інформаційно-технологічний) та охарактеризовано їх; 

удосконалено: 

– наукове розуміння контролю як засобу забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг, який визначено як 

регламентовану законодавством діяльність суб’єктів публічної адміністрації, 

громадян чи їх об’єднань щодо спостереження за виконанням положень 

нормативно-правових актів відповідними органами, належним виконанням 

ними своїх повноважень та дотриманням прав, свобод і законних інтересів 

споживачів; 

– наукові положення щодо системи суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері процедури надання адміністративних послуг в Україні залежно від 

виконуваних ними функцій: суб’єкти вироблення політики щодо 

адміністративних послуг; суб’єкти, які безпосередньо надають адміністративні 

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

– тези щодо виділення додаткових ознак процедури оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації стосовно процедури надання 

адміністративних послуг, а саме: а) безпосередня ініціатива (заява) фізичних та 

юридичних осіб; б) імперативність правового регулювання оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг; 

дістали подальшого розвитку:  
– науковий аналіз особливостей процедури надання адміністративних 
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послуг у зарубіжних державах (Сполученому Королівстві Великобританії та 

Північної Ірландії, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Білорусь, 

Республіці Польща, Сполучених Штатах Америки, Угорській Республіці, 

Чеській Республіці), яка реалізовується на принципах ефективності, 

відкритості, відповідальності та підзвітності функціонування органів 

управління, прозорості процедур та всебічної поінформованості суб’єктів 

звернення, гнучкості у перебудові органів для якісного задоволення потреб 

споживачів послуг; ґрунтується на чіткому законодавчому закріпленні основ 

існування системи надання відповідних послуг, передбачає постійний 

моніторинг та аналіз такої діяльності тощо; 

– наукові підходи до напрямів удосконалення правового базису процедури 

надання адміністративних послуг, а саме: підтримання наукових розробок щодо 

прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України в аспекті 

процедури надання адміністративних послуг; встановлення розміру оплати за 

види адміністративних послуг виключно в законодавчих актах; розроблення та 

прийняття Закону України «Про адміністративний збір», у якому має бути 

уніфіковано назву плати за адміністративні послуги; визначення єдиного 

розміру адміністративних зборів для всіх видів адміністративних послуг;  

– наукові положення щодо визначення критеріїв класифікації процедур 

надання адміністративних послуг за: а) юридичними наслідками ‒ процедури 

правонаділяючого, правоприпиняючого, правообмежуючого характеру; 

б) правовою основою регламентації ‒ процедури, засновані на законодавчих 

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

довгострокові процедури; г) результатом (видом виданого адміністративного 

акта) ‒ дозвільні процедури, ліцензійні процедури тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для проведення подальших досліджень проблем 

процедури надання адміністративних послуг; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової 

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

для вдосконалення Закону України «Про адміністративні послуги»; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

влади щодо процедури надання адміністративних послуг (акти впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31.03.2016; 

Управління адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту 

адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської 

ради від 28.03.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

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

під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 2 науково-практичних 
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конференціях, а саме: «Законодавство України у світлі сучасних активних 

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

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

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

5 наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 2 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

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

основного тексту – 185 сторінок. Список використаних джерел налічує 246 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, окреслюється її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначаються 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 «Теоретичні та правові засади процедури надання 

адміністративних послуг в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки процедури надання адміністративних 
послуг» розкрито співвідношення суміжних правових понять «процедура», 

«процес», «провадження», в результаті чого доведено доцільність розглядати 

надання адміністративних послуг у межах адміністративної процедури.  

У результаті аналізу наукової літератури окреслено низку специфічних для 

процедури надання адміністративних послуг ознак: регламентація нормами 

адміністративного права; процедурний характер діяльності уповноважених 

органів та посадових осіб органів виконавчої влади; ініціативність (надаються 

за ініціативою осіб, вираженою у формі заяви); стадійність (наявність ряду 

стадій зі своїми часовими, змістовними та процедурними особливостями); 

формальне закріплення результатів процедури у вигляді індивідуального 

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

Акцентовано увагу на існуванні спеціального адміністративного регламенту 

надання адміністративної послуги, під яким слід розуміти порядок організації 

діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їхніх 

структурних підрозділів та посадових осіб, пов’язаної з виконанням покладених 

завдань та реалізацією повноважень із надання адміністративних послуг.  

Констатовано, що питання процедури надання адміністративних послуг 

органами публічної адміністрації потребує дослідження на монографічному 

рівні. 

У підрозділі 1.2 «Принципи та класифікація процедур надання 
адміністративних послуг» запропоновано поняття «принципи процедури 

надання адміністративних послуг» та дано їх характеристику; розкрито сутність 
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категорії «класифікація», наведено класифікацію процедур надання 

адміністративних послуг з урахуванням правозастосовчої діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації. 

Запропоновано принципи процедури надання адміністративних послуг 

поділяти на: 1) загальні (законність, рівність, справедливість, гласність, свобода 

вибору, системність, гуманізм, демократизм та науковість); 2) спеціальні: 

а) структурно-цільові принципи ‒ цілеспрямованості, економічної доцільності; 

б) структурно-функціональні принципи ‒ безперервності, результативності, 

професійності, відповідальності; в) структурно-організаційні принципи ‒ 

єдності, підпорядкованості, територіально-галузевий та зонально-предметний 

принципи; г) структурно-процедурні принципи ‒ своєчасності, зручності, 

доступності, мовчазної згоди. 

Обґрунтовано запровадження в системі принципів процедури надання 

адміністративних послуг принципу мовчазної згоди, що передбачає право 

суб’єкта звернення вважати своє звернення розглянутим позитивно і 

реалізовувати права чи обов’язки, за документом на дозвіл яких він звертався 

до адміністративних органів, без одержання документа дозвільного характеру 

або рішення про відмову в його видачі через певний термін після закінчення 

строку, встановленого для видачі документа дозвільного характеру.  

Зроблено акцент на тому, що одним із ключових критеріїв класифікації 

процедур надання адміністративних послуг є результат виданого 

адміністративного акта, за ним процедури поділяються на: дозвільні процедури 

(приміром, дозвіл на виведення з експлуатації магістральних нафтопроводів, 

дозвіл на імпорт в Україну, дозвіл на міжнародні регулярні перевезення 

пасажирів, дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів тощо); ліцензійні 

процедури (ліцензії на провадження туроператорської діяльності, на 

провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, на 

провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, 

документів суворої звітності тощо). 

У підрозділі 1.3 «Правова основа процедури надання адміністративних 

послуг» охарактеризовано систему нормативно-правових актів із питань 

процедури надання адміністративних послуг. 

Встановлено, що правовою основою процедури надання адміністративних 

послуг є закони та кодекси України, прийняті Верховною Радою України 

(Кодекс адміністративного судочинства України; «Про адміністративні 

послуги»; «Про звернення громадян» тощо); укази й розпорядження 

Президента України («Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення 

економічних реформ» тощо); постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України («Про державне мито»; «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги» тощо); накази, інструкції, 

положення тощо центральних і місцевих органів виконавчої влади («Про 

затвердження типових Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами 

Держгеокадастру» тощо); рішення й постанови органів місцевого 

самоврядування тощо. 
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До основних недоліків чинного законодавства щодо процедури надання 

адміністративних послуг в Україні віднесено: різноманітність визначень категорій 

«адміністративні», «державні», «муніципальні», «соціальні» та інших видів послуг 

у документах Кабінету Міністрів України; невизначеність єдиних вимог 

віднесення адміністративних послуг до платних та безоплатних; 

неврегульованість критеріїв формування номенклатури (переліків) 

адміністративних послуг; неузгодженість підзаконних нормативно-правових 

актів між собою, що призводить до різного тлумачення норм відповідними 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; неузгодженість 

нормативно-правових актів між собою щодо порядку оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, що, у свою чергу, 

призводить до різного тлумачення відповідних норм суб’єктами публічної 

адміністрації; відсутність моніторингу та аналізу законодавства щодо всієї 

сукупності адміністративних послуг; недостатнє використання електронних 

засобів у процедурі надання таких послуг тощо. 

Розділ 2 «Характеристика процедури надання адміністративних 

послуг» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Зміст стадій процедури надання адміністративних 

послуг» обґрунтовано, що стадії процедури надання адміністративних послуг 

складаються з відповідних етапів, дій тощо. 

Виокремлено такі стадії процедури надання адміністративних послуг: 

1) порушення дозвільної (ліцензійної) процедури (подання заяви зацікавленою 

в одержанні дозволу (ліцензії) особою); 2) опрацювання звернення 

(безпосереднє вивчення компетентним підрозділом органу публічної 

адміністрації поданих документів); 3) оформлення (погодження) результату 

надання адміністративної послуги; 4) оскарження рішення (факультативна 

стадія); 5) видача результату надання адміністративної послуги. Здійснено 

детальний розгляд зазначених стадій. 

Виокремлено і сформульовано пропозиції щодо різноспрямованих заходів 

для оптимізації процедури надання адміністративних послуг, серед яких: 

нормативно-правові заходи (приведення підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють процедуру надання адміністративних послуг, у 

відповідність до законів України; нормативно-правове закріплення чіткого 

переліку документів, що становлять вхідний пакет для кожної конкретної 

адміністративної послуги; покладання на особу, яка надає послуги, 

закріпленого на рівні законодавчого акта обов’язку щодо повідомлення 

суб’єкта звернення стосовно відповідного рішення); організаційно-кадрові 

(встановлення конкретних механізмів притягнення до дисциплінарної 

відповідальності суб’єктів надання адміністративних послуг у разі процедурних 

порушень у вигляді не передбаченого законодавством розширення переліку 

потрібних документів або нав’язування зайвих «супутніх» послуг; підвищення 

вимог до етико-моральних якостей працівників органів публічної адміністрації 

під час професійного відбору); інформаційно-технологічні (використання 

сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (мережі Інтернет, 
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мобільних додатків тощо) на всіх стадіях процедури надання адміністративних 

послуг). 

У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

процедури надання адміністративних послуг в Україні» розкрита система 

суб’єктів публічної адміністрації у сфері процедури надання адміністративних 

послуг, до якої входять суб’єкти: вироблення політики щодо адміністративних 

послуг; безпосереднього надання адміністративних послуг; здійснення 

контролю за якістю надання адміністративних послуг. 

Виділено першочергові організаційні заходи, які будуть здійснюватися 

відповідними суб’єктами публічної адміністрації стосовно процедури надання 

адміністративних послуг: підготовчі (збір інформації про наявні 

адміністративні послуги (функціональні обстеження, соціологічні опитування; 

моделювання системи процедури надання адміністративних послуг; підготовка 

та перепідготовка персоналу; планування заходів з удосконалення сфери 

адміністративних послуг органами державної влади); проведення змін 

(запровадження системи управління якістю в систему надання 

адміністративних послуг органами державної влади та місцевого 

самоврядування тощо); підтримання функціонування системи надання 

адміністративних послуг органами державної влади (оцінювання процедури 

надання адміністративних послуг органами державної влади та місцевого 

самоврядування за допомогою відповідних критеріїв якості). 

У підрозділі 2.3 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
публічної адміністрації щодо процедури надання адміністративних послуг» 

встановлено, що одним із видів гарантій дотримання прав і свобод людини та 

громадянина в адміністративній процедурі є оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг.  

У результаті аналізу наукових публікацій та нормативно-правової бази під 

оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації 

щодо процедури надання адміністративних послуг запропоновано розуміти 

нормативно врегульований порядок вчинення процедурних дій органів 

державної влади або місцевого самоврядування, що забезпечують законний і 

об’єктивний розгляд справ у адміністративному та/або судовому порядку щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб із приводу розгляду заяви 

фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного акта (рішення, 

постанова або ухвала на отримання дозволу, ліцензія, реєстрація, посвідчення, 

сертифікат тощо). 

Встановлено, що результатом оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації процедури надання адміністративних послуг є 

індивідуальний акт ‒ рішення органу, дозвіл, ліцензія, реєстрація, сертифікат 

тощо. 

У підрозділі 2.4 «Контроль як засіб забезпечення законності процедури 
надання адміністративних послуг» розкрито категорії «гарантії», «юридичні 

гарантії», «гарантії забезпечення законності», в результаті чого запропоновано 
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авторське визначення контролю як засобу забезпечення законності процедури 

надання адміністративних послуг. 

Виявлено проблемні аспекти здійснення контролю щодо процедури надання 

адміністративних послуг та шляхи їх вирішення. У результаті цього 

встановлено, що контроль щодо процедури надання адміністративних послуг є 

міжгалузевим правовим інститутом, оскільки охоплює контроль за доходами, 

які надходять як плата за надання адміністративних послуг, а також порядок 

розподілу та використання коштів, які надходять як плата за такі послуги. 
Зроблено висновок, що відомчий контроль за процедурою надання 

адміністративних послуг має формальний характер та охоплює терміни 

надання послуг, їх перелік у зверненні фізичної чи юридичної особи. 

Встановлено, що на законодавчому рівні не закріплено форми громадського 

контролю, тому запропоновано розроблення та прийняття Закону України 

«Про громадський контроль» та внесення змін до Закону України «Про 

адміністративні послуги», в якому мають бути відображені механізми 

здійснення громадського контролю щодо процедури надання адміністративних 

послуг. 

Розділ 3 «Процедура надання адміністративних послуг: міжнародний 

досвід і напрями вдосконалення вітчизняного законодавства» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід процедури надання адміністративних 

послуг» підкреслено важливість урахування зарубіжного досвіду в процесі 

нормативного закріплення та подальшого вдосконалення організаційно-

правових засад надання адміністративних послуг. 

Зроблено висновок, що процедура надання адміністративних послуг у 

зарубіжних державах (Південна Корея, Королівство Нідерландів, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Данія, 

Республіка Австрія, Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка 

Німеччина, Швейцарська конфедерація тощо) закріплена у відповідних 

нормативно-правових актах та реалізується у вигляді адміністративних 

регламентів діяльності суб’єктів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, в яких зазначено процедуру ведення справ, строки, перелік 

документів від суб’єктів звернення, особливості оскарження тощо. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення процедури надання 
адміністративних послуг» на підставі аналізу теоретичних і практичних даних 

виділено основні недоліки процедури надання адміністративних послуг та 

обґрунтовано шляхи їх усунення.  

Констатовано, що загальнодоступність та відкритість інформації щодо 

процедури надання адміністративних послуг позбавляє відповідних суб’єктів 

потреби звертатися за особистою консультацією до працівників органів 

публічної адміністрації, що зменшує корупційні ризики та підвищує 

оперативність одержання даних послуг. Для вдосконалення системи 

інформаційного забезпечення запропоновано: створення веб-сайтів для 

суб’єктів звернення з повною інформацією щодо процедури надання 

адміністративної послуги, переліку необхідних документів, прав і обов’язків 
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посадових осіб, порядку оскарження неправомірних дій чиновників тощо; 

забезпечення через мережу Інтернет можливості безпосереднього звернення 

особи за адміністративною послугою, що надається суб’єктами публічної 

адміністрації, контролю за перебігом термінів її надання, консультування у 

процедурі її виконання тощо. 

Обґрунтовано доцільність включення до законопроекту Адміністративно-

процедурного кодексу України норм щодо врегулювання форми заяви, її змісту, 

порядку подання заяв, порядку їх реєстрації, порядку обчислення строків 

адміністративної процедури та процедурних строків, їх поновлення і 

продовження, правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб та їх законних 

представників у адміністративній процедурі, процедурних повноважень 

владних суб’єктів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності процедури надання 

адміністративних послуг, окресленні проблем її нормативного визначення й 

практичної реалізації, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України у цій сфері та практики його застосування. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Сформульовано поняття «процедура надання адміністративних послуг»: 

це урегульований адміністративно-правовими нормами адміністративний 

регламент, який визначає порядок діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу адміністративного 

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

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

особою визначених законом обов’язків. 

Виокремлено такі основні інституціональні ознаки процедури надання 

адміністративних послуг: регламентація нормами адміністративного права, 

процедурний характер функціонування суб’єктів публічної адміністрації, 

ініціативність суб’єкта звернення, стадійність (реалізовується у вигляді 

послідовної зміни стадій), результатом процедури виступає індивідуальний 

правовий акт (дозвіл, ліцензія, реєстрація, сертифікат тощо). 

2. Виділено принципи, на яких має базуватись діяльність органів публічної 

адміністрації з надання адміністративних послуг, та запропоновано їх 

систематизувати за визначеними критеріями. Результатом цієї систематизації 

стала теоретична модель системи принципів процедури надання 

адміністративних послуг, яка включає: 1) загальні принципи (законність, 

рівність, справедливість, гласність, свобода вибору, системність, гуманізм, 

демократизм та науковість); 2) спеціальні: а) структурно-цільові принципи ‒ 

цілеспрямованості, економічної доцільності; б) структурно-функціональні 

принципи ‒ безперервності, результативності, професійності, відповідальності; 

в) структурно-організаційні принципи ‒ єдності, підпорядкованості, 
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територіально-галузевий та зонально-предметний принципи; г) структурно-

процедурні принципи ‒ своєчасності, зручності, доступності, мовчазної згоди. 

3. Розкрито правовий базис процедури надання адміністративних послуг, у 

результаті чого встановлено, що в Законі Україні «Про адміністративні 

послуги» характеристика механізму процедури надання адміністративних 

послуг містить тільки формальні аспекти та має відсильний (бланкетний) 

характер, що, у свою чергу, призводить до власного і часом суперечливого 

тлумачення норм суб’єктами публічної адміністрації. 

4. Запропоновано розглядати процедуру надання адміністративних послуг у 

вигляді п’яти стадій (які, у свою чергу, не є внутрішньо цілісними, а 

поділяються на окремі етапи, дії тощо), а саме: 1) реєстрація (оформлення) 

звернення суб’єкта звернення; 2) опрацювання звернення; 3) оформлення 

(погодження) результату надання адміністративної послуги; 4) оскарження 

рішення (факультативна стадія); 5) видача результату надання адміністративної 

послуги. Детально охарактеризовано запропоновані стадії процедури надання 

адміністративних послуг. 

5. Розкрито роль та призначення системи суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері надання адміністративних послуг, що полягає у: виробленні державної 

політики щодо покращення процедури надання адміністративних послуг; 

забезпеченні дієвого механізму взаємодії між органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; покращенні якості надання адміністративних послуг 

відповідними суб’єктами публічної адміністрації; зменшенні корупційних 

ризиків серед осіб, які здійснюють надання послуг тощо.  

6. Визначено сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації як стадії процедури надання адміністративних послуг, у 

результаті чого встановлено, що адміністративне й судове оскарження мають 

розглядатися як окремі етапи факультативної стадії оскарження, причому 

адміністративне оскарження має обов’язково передувати судовому, яке 

повинно знайти своє закріплення в нормативно-правових актах. 

7. Розкрито особливості контролю як засобу забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг. Виявлені проблемні аспекти 

здійснення контролю щодо процедури надання адміністративних послуг, серед 

яких можна назвати: невизначеність кола суб’єктів, що здійснюють контроль; 

відсутність розподілу функцій між суб’єктами публічної адміністрації; 

нерозробленість механізму взаємодії зазначених суб’єктів тощо. 

Сформульовано конкретні напрями розв’язання зазначених проблем, якими 

дисертант вважає розроблення та прийняття Закону України «Про громадський 

контроль»; внесення змін до Закону України «Про адміністративні послуги» 

щодо відображення механізму здійснення громадського контролю у сфері 

надання адміністративних послуг та ін. 

8. Охарактеризовано сутність процедури надання адміністративних послуг у 

зарубіжних країнах, у результаті чого запропоновано основні напрями 

вдосконалення правозастосовчої діяльності вітчизняних суб’єктів публічної 

адміністрації, а саме: вироблення нових методів, форм системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері адміністративних 
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послуг; постійний моніторинг і аналіз діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації; впровадження надання адміністративних послуг через мережу 

Інтернет, не відкидаючи й інші способи комунікації – поштою та за особистим 

зверненням осіб до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо. 

9. Обґрунтовано шляхи вдосконалення процедури надання адміністративних 

послуг за такими напрямами: нормативно-правовий, організаційно-кадровий, 

інформаційно-технологічний. 

Для вдосконалення правової основи процедури надання адміністративних 

послуг в Україні: сформульовано додаткові аргументи на користь доцільності 

прийняття Адміністративно-процедурного кодексу; запропоновано доповнити 

ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06 вересня 2012 р. 

№ 5203-VI «Визначення термінів» категоріями «процедура надання 

адміністративних послуг», «принципи процедури надання адміністративних 

послуг», «оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації щодо процедури надання адміністративних послуг», «контроль як 

засіб забезпечення законності процедури надання адміністративних послуг» 

тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гончарова І. А. Адміністративно-правовий аспект процедури 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, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам процедури надання 

адміністративних послуг, обґрунтуванню необхідності введення у національне 

правове поле категорій «процедура надання адміністративних послуг», 

«принципи процедури надання адміністративних послуг», «оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо процедури надання 

адміністративних послуг», «контроль як засіб забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг» з метою забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина. 

Сформульовано поняття процедури надання адміністративних послуг та 

виділено її ознаки. Визначено принципи процедури надання адміністративних 

послуг та здійснено їх класифікацію. Розкрито правову основу процедури 

надання адміністративних послуг. Охарактеризовано структуру процедури 

надання адміністративних послуг. Обґрунтовано модель системи суб’єктів 

здійснення процедури надання адміністративних послуг в Україні. Висвітлено 

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

процедури надання адміністративних послуг. Розкрито контроль як засіб 

забезпечення законності процедури надання адміністративних послуг. 

Охарактеризовано зарубіжний досвід процедури надання адміністративних 

послуг. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що 

регулює процедуру надання адміністративних послуг суб’єктами публічної 

адміністрації, та практики його реалізації. 

Ключові слова: адміністративна послуга, гарантії забезпечення законності 

процедури надання адміністративних послуг, контроль, оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, принципи процедури, 
процедура надання адміністративних послуг. 

 

Гончарова И. А. Административно-правовой аспект процедуры 

предоставления 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, 2017.  

Диссертация посвящена теоретическим проблемам процедуры 

предоставления административных услуг, обоснованию необходимости 
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введения в национальное правовое поле категорий «процедура предоставления 

административных услуг», «принципы процедуры предоставления 

административных услуг», «обжалование решений, действий или 

бездеятельности субъектов публичной администрации по процедуре 

предоставления административных услуг», «контроль как способ обеспечения 

законности процедуры предоставления административных услуг» с целью 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Сформулировано понятие процедуры предоставления административных 

услуг, выделены ее признаки. Определены принципы процедуры 

предоставления административных услуг, осуществлена их классификация. 

Раскрыта правовая основа процедуры предоставления административных 

услуг. Охарактеризована структура процедуры предоставления 

административных услуг. Обоснована модель системы субъектов 

осуществления процедуры предоставления административных услуг в Украине. 

Освещено обжалование решений, действий или бездеятельности субъектов 

публичной администрации по процедуре предоставления административных 

услуг. Раскрыт контроль как способ обеспечения законности процедуры 

предоставления административных услуг. Охарактеризован зарубежный опыт 

процедуры предоставления административных услуг. Обоснованы 

предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

процедуру предоставления административных услуг субъектами публичной 

администрации, и практики его реализации. 

Обосновано введение в систему принципов процедуры предоставления 

административных услуг принципа молчаливого согласия, 

предусматривающего право субъекта обращения считать свое обращение 

рассмотренным положительно и реализовывать права или обязанности, за 

документом на разрешение которых он обращался в административные органы, 

без получения документа разрешительного характера или решения об отказе в 

его выдаче по истечении срока, установленного для выдачи документа 

разрешительного характера. 

Выделены и сформулированы предложения о разнонаправленных 

мероприятиях для оптимизации функционирования административно-

процедурного механизма, среди которых: нормативно-правовые мероприятия 

(приведение подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих 

процедуру предоставления административных услуг, в соответствие с законами 

Украины; нормативно-правовое закрепление четкого перечня документов, 

составляющих входящий пакет для каждой конкретной государственной 

услуги; возложение на лицо, оказывающее услуги, закрепленного на уровне 

законодательного акта обязательства по уведомлению субъекта обращения 

относительно соответствующего решения); организационно-кадровые 

(установление конкретных механизмов привлечения к дисциплинарной 

ответственности субъектов предоставления административных услуг в случае 

процедурных нарушений в виде не предусмотренного законодательством 

расширения перечня необходимых документов или навязывания лишних 

«сопутствующих» услуг; повышение требований к этико-нравственным 
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качествам работников органов публичной администрации при 

профессиональном отборе); информационно-технологические (использование 

современных информационно-телекоммуникационных технологий (Интернет, 

мобильные приложения и т. п.) на всех стадиях процедуры предоставления 

административных услуг). 

Ключевые слова: административная услуга, гарантии обеспечения 

законности процедуры предоставления административных услуг, контроль, 
обжалование решений, действий или бездеятельности субъектов публичной 
администрации, принципы процедуры, процедура предоставления 

административных услуг. 
 
Goncharova I. A. Administrative and legal aspects of the provision of 

administrative services. – Manuscript. 

Thesis for obtaining 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, 2017. 

The thesis is devoted to theoretical problems of procedure of administrative 

services, justifying the need to enter into the national legal framework category 

«procedure of administrative services», «principles of procedure of administrative 

services», «appeal decisions, action or inaction of public administration on the 

procedure of administrative services», «control as a form of guarantee procedures 

ensuring the legality of administrative services» to ensure the rights and freedoms of 

man and citizen. 

The concept of the procedure of administrative services and highlighted its 

features. Principles of the procedure of administrative services and their 

classification. The legal basis for the procedure of administrative services. The 

characteristic structure of the procedure of administrative services. The model system 

subjects the procedure of administrative services in Ukraine. Deals with appeals of 

decisions, action or inaction of public administration on the procedure of 

administrative services. Reveals the kind of control as guarantees of legality of 

procedure of administrative services. International experience characterizes the 

procedure of administrative services. Suggestions for improving the legislation 

regulating the procedure of administrative services by public administration and its 

practical implementation. 

Key words: administrative services, guarantees of the legality of the procedure of 
administrative services, control, appeal of decisions, action or inaction of public 

administration, principles of procedure, procedure of administrative services. 
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