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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Трудова міграція, еміграція та вимушене внутрішнє 

переселення населення України з тимчасово окупованих територій і зони 

проведення антитерористичної операції вимагають докорінного перегляду 

підходів до публічного адміністрування міграційних процесів та розроблення 

ефективних інструментів його реалізації. 

Одним із таких інструментів є оптимізація системи адміністративних послуг 

у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Прозорість, 

законність, відкритість рішень суб’єктів публічної адміністрації та адекватна 

вартість публічних послуг (щодо надання посвідчення, посвідки, паспорта, 

довідки, запрошення, реєстрації, дозволу тощо) не забезпечується, що 

підтверджується, зокрема, тим фактом, що на офіційному сайті Державної 

міграційної служби України вартість отримання послуги у вигляді видачі 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить 561 грн 50 коп., 

проте в судових рішеннях різних інстанцій у період 2015–2016 рр., а також у 

чинних нормативно-правових актах вказано, що вартість зазначеної послуги не 

може перевищувати 170 грн, тобто вартості державного мита. 

Правозастосовна діяльність суб’єктів публічної адміністрації у зазначеній 

сфері свідчить про наявність проблем, які потребують нагального вирішення: 

відсутність законодавчого акта, який би чітко врегульовував вартість надання 

адміністративних послуг на всій території України; непрофесійність публічних 

службовців у тлумаченні нормативно-правових актів; неможливість 

застосування реальних важелів впливу, у тому числі притягнення до 

відповідальності службовців, які надають адміністративні послуги; низький 

контроль громадськості за наданням адміністративних послуг; відсутність 

чітких регламентів або процедури щодо кожного виду адміністративної 

послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб на рівні 

підзаконних актів тощо. Зазначимо, наприклад, що в реєстрі адміністративних 

послуг, які надаються центральними органами виконавчої влади, визначено 

32 адміністративні послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, проте в реєстрі адміністративних послуг місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області 

вказано лише 11 із них. Така ситуація свідчить про надмірну бюрократизацію 

центрального апарату щодо процедури у сфері громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб. 

Варто зазначити, що адміністративно-правові аспекти громадянства, 

міграції (еміграції; імміграції) та реєстрації фізичних осіб в Україні певною 

мірою досліджуються в юридичній літературі. Серед українських авторів, які 

займались цією проблемою, можна назвати таких науковців, як О. О. Бандурка, 

О. О. Воронятніков, І. В. Михайлишин, С. О. Мосьондз, В. І. Олефір, 

Я. А. Поєдинок, Л. Л. Савранчук, С. С. Саїв, О. П. Сікорський, 

Є. В. Стрільченко, А. І. Супруновський та ін. 

Проблеми діяльності органів публічної влади з надання адміністративних 

послуг досліджували такі вчені-адміністративісти, як В. Б. Авер’янов, 
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К. К. Афанасьєв, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, М. Ю. Віхляєв, Н. А. Галабурда, 

В. М. Гаращук, І. П. Голоснічeнко, С. В. Ківалов, Н. В. Коваленко, 

І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Є. О. Легеза, 

П. С. Лютіков, Р. С. Мельник, Г. М. Писаренко, В. П. Тимощук та ін. Однак 

питання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб окремо не вивчалися. Саме вказані обставини зумовили обрання 

цієї теми. 

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

виконано в рамках Указу Президента України «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної 

системи надання адміністративних послуг» від 24 липня 2013 р. № 614–р, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні» 

від 01 квітня 2014 р. № 333–р, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції здійснення першочергових заходів з реформування 

Державної міграційної служби» від 23 грудня 2015 р. № 1411–р, відповідно до 

Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 

досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–

2018 рр., затверджених постановою Президії Національної академії наук 

України від 20 грудня 2013 р. № 179. 

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

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових і нормативних джерел 

визначити сутність правового інституту адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, окреслити проблеми його 

нормативного визначення й практичної реалізації, сформулювати пропозиції 

щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 

застосування. З огляду на вказану мету в дисертації поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 

– визначити стан наукового розроблення проблеми надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; 

– розкрити поняття, ознаки, принципи адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також здійснити їх 

класифікацію з метою узагальнення й ефективного застосування на практиці; 

– охарактеризувати адміністративно-правове регулювання надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; 

– охарактеризувати систему суб’єктів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб в Україні; 

– визначити стадії процедури з надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб; 
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– розкрити особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб; 

– сформулювати конкретні пропозиції й рекомендації щодо розв’язання 

проблем та окреслення перспектив розвитку законодавства з питань надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб. 

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

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб. 

Предметом дослідження є адміністративні послуги у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті використання категорії 
адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, а також практику його застосування (підрозділи 1.2, 1.3). Метод 

порівняльного правового дослідження застосовувався для аналізу досвіду 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб у зарубіжних країнах (підрозділи 2.1, 2.4). За допомогою 

конкретно-історичного методу простежено становлення й розвиток окремого 

інституту адміністративного права – інституту адміністративних послуг, а 

також визначено стан наукового розроблення питання надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб (підрозділи 1.1, 1.2). Методи системного й структурно-

функціонального аналізу використано під час розгляду адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (підрозділи 

2.2, 2.3). Методи класифікації та групування застосовано для визначення 

загальних ознак і рис адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції 

та реєстрації фізичних осіб (підрозділи 1.1, 1.2). Функціональний метод дав 

змогу дослідити діяльність органів публічної адміністрації як спосіб реалізації 

їхньої компетенції (підрозділи 2.1, 2.2). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань регулювання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції 

та реєстрації фізичних осіб. Для розроблення пропозицій з удосконалення 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб використано законодавство зарубіжних країн, зокрема 

Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччина, 

Французької Республіки, Великобританії тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2011–2016 рр., відомості, 

що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних 

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

Україні, дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
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Міністерства закордонних справ України, Державної міграційної служби 

України та інших суб’єктів публічної адміністрації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень адміністративно-правових 

засад надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб як категорії адміністративного права. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій і 

висновків, зокрема: 

уперше: 

– розкрито стан наукового розроблення проблеми адміністративних послуг 

у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, у результаті чого 

виокремлено три групи досліджень, спрямованих на: 1) розкриття теоретико-

правових засад надання адміністративних послуг у діяльності органів публічної 

адміністрації, 2) вивчення діяльності органів публічної адміністрації щодо 

міграції (міграційної політики), 3) висвітлення змісту діяльності органів 

виконавчої влади у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб в 

Україні; 

– сформульовано авторське розуміння дефініції адміністративних послуг у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як регламентованої 

правовими актами діяльності органів публічної адміністрації з приводу 

встановлення правового зв’язку між фізичною особою та державою, зокрема, 

прибуття й залишення в Україні іноземців та осіб без громадянства на постійне 

проживання з відповідним розглядом заяви фізичної особи про прийняття, 

видачу відповідного адміністративно-правового акта (посвідчення, посвідки, 

паспорта, довідки, запрошення, реєстрації, дозволу тощо), спрямованого на 

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

визначених законом обов’язків; 

– запропоновано напрями вдосконалення реєстру адміністративних послуг, 

що стосуються громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: видалення 

окремих видів адміністративних послуг, що надаються на рівні місцевого 

самоврядування (передача-отримання паспортних документів для загального 

обміну паспорта, передача-отримання паспортних документів для зняття з 

реєстраційного обліку громадян за місцем проживання тощо); виокремлення 

безоплатних і платних видів адміністративних послуг; приведення розміру 

плати без винятку до єдиних розмірів, враховуючи чинне законодавство 

України; дерегуляція функцій органів виконавчої влади з метою дотримання 

принципу децентралізації влади та передачі більшості послуг на рівень центрів 

надання адміністративних послуг; 

удосконалено: 

– наукові положення щодо характеристики стадій процедури таких видів 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, як оформлення запрошень, видача паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, набуття громадянства України за народженням, 

територіальним походженням тощо; 
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– наукові погляди щодо оптимізації суб’єктів надання адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб шляхом 

децентралізації влади, а саме передачі функцій із питань громадянства, 

імміграції (на кшталт надання адміністративної послуги щодо реєстрації 

фізичних осіб), які здійснюються органами місцевого самоврядування, центрам 

надання адміністративних послуг; запровадження дієвого електронного 

механізму отримання адміністративних послуг тощо; 
дістали подальшого розвитку: 
— наукові підходи до розуміння сутності й особливостей реалізації процесу 

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

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; 

— пропозиції щодо напрямів удосконалення правового регулювання 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; зокрема, усі розміри плати за найбільш поширені 

адміністративні послуги мають визначатись виключно у законах, а не у 

підзаконних актах; варто розробити та прийняти Закон України «Про 

адміністративний збір», у якому має бути уніфіковано назву плати за 

адміністративні послуги; необхідно визначити єдині розміри адміністративних 

зборів для всіх видів адміністративних послуг. 

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 й пропозиції щодо покращення 

механізму надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб можуть бути основою для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблематики (акт впровадження 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

від 27.10.2016); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про адміністративні послуги» (лист 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної Ради України № 4-14/16-2718 від 17.05.2016); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (акти впровадження 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 28.08.2016; 

Головного управління Державної міграційної служби України в 

Дніпропетровській області 11.10.2016; Управління з розвитку адміністративних 

послуг та дерегуляції бізнесу департаменту економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 04.10.2016; Управління 

адміністративних послуг та дозвільних процедур департаменту 

адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської 

ради № 1-15/573 від 06.10.2016); 
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– навчальному процесі – під час викладання студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право», підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень (акт 

впровадження Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара від 27.10.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Реформування 

законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання 

взаємодії» (м. Ужгород, 2016 р.); «Актуальні питання профілактики 

корупційних проявів у державному секторі безпеки України в сучасних 

умовах» (м. Дніпро, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

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

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 169 сторінок. Список використаних джерел налічує 162 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

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

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади надання адміністративних послуг у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Генезис розвитку адміністративних послуг у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» вивчено стан сучасних 

наукових розробок надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб. 

Виокремлено три групи досліджень вчених-адміністративістів, у яких 

розкривалися питання надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб: 1) теоретико-правові засади надання 

адміністративних послуг у діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

(визначення, зміст адміністративних послуг, принципи, класифікації, 

оцінювання якості тощо); 2) діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо 

міграції (міграційної політики); 3) зміст діяльності суб’єктів виконавчої влади у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб в Україні. 
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Запропоновано відносити до першої групи дослідження таких учених, як 

С. Л. Дембіцька («Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг 

населенню України органами місцевого самоврядування», 2010 р.); В. І. Сіверін 

(«Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг суб’єктами 

публічної адміністрації», 2010 р.); Н. В. Васильєва («Теоретико-методологічні 

засади формування та розвитку системи надання адміністративних послуг на 

регіональному рівні», 2014 р.); В. В. Петьовка («Правове регулювання надання 

адміністративних послуг в Україні», 2014 р.) тощо. 

Виокремлено праці вчених, які розкривали діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації щодо міграції (міграційної політики), а саме: С. О. Мосьондза 

(«Державна міграційна політика в сучасній Україні (адміністративно-правовий 

аспект)», 2003 р.); В. І. Олефіра («Державна міграційна політика України 

(організаційно-правовий аспект)», 2005 р.); А. І. Cупруновського («Міграційне 

право в системі права України», 2011 р.) тощо. 

Виділено праці вчених-адміністративістів, які досліджували діяльність 

суб’єктів виконавчої влади у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб в Україні: О. П. Сікорського («Адміністративно-правовий статус 

державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб МВС України», 2011 р.); Л. Л. Савранчука («Публічне 

адміністрування оформлення та видачі візових документів для в’їзду іноземців 

та осіб без громадянства в Україну», 2012 р.); І. В. Михайлишина 

(«Адміністративно-правові засади забезпечення реалізації конституційного 

права громадян на вільне пересування та вибір місця проживання», 2013 р.) та 

ін. 

Зроблено висновок, що у зазначених дослідженнях відсутній комплексний 

науковий підхід, а, отже, є потреба в окремому дослідженні особливостей 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб в Україні. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, ознаки, принципи та класифікація 
адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб» запропоновано визначення адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, виокремлено ознаки, види, 

принципи та наведено їх класифікацію за різними критеріями. 

Виокремлено систему принципів, на яких має базуватись надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; таку складну сукупність утворюють основні (законність, 

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

додаткові (результативність, безперервність, доступність, зручність, 

своєчасність) принципи.  

Обґрунтовано, що нині суб’єкти виконавчої влади приймають підзаконні 

нормативно-правові акти, порушуючи принципи верховенства права, 

законності, доступності, своєчасності, собівартості тощо.  

Виділені критерії класифікації адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: за результатом видачі 

адміністративно-правового акта залежно від назви (посвідчення, посвідка, 

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%94%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
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паспорт, довідка, запрошення, реєстрація, дозвіл); за змістом та обсягом 

процедурних дій (основні послуги, супутні послуги, додаткові послуги); за 

юридичними наслідками (послуги правонаділяючого, правоприпиняючого 

характеру); за платністю (платні, безоплатні); за юридичною силою 

нормативно-правових актів (законодавчі, підзаконні, змішані); за предметом 

регулювання правовідносин (щодо громадянства, імміграції, реєстрації 

фізичних осіб). 

Виокремлено 32 види адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб з-поміж 1068 адміністративних послуг, 

які вказані в реєстрі адміністративних послуг центральних органів виконавчої 

влади, а саме: оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон; оформлення та видача або обмін паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон (на заміну втраченого); видача документів 

громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про 

запрошення в Україну за заявами фізичних осіб; видача документів громадянам 

України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в 

Україну за заявами юридичних осіб; оформлення іноземцям та особам без 

громадянства продовження строку перебування на території України; 

оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон 

або обмін посвідчення; подання заяв про прийняття до громадянства України 

тощо. 

У підрозділі 1.3 «Адміністративно-правове регулювання надання 
адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб» охарактеризовано систему нормативно-правових актів з питань 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб. 

Здійснено класифікацію правового регулювання надання адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а саме, 

залежно від предмету дії виокремлено три групи нормативно-правових актів у 

сфері: 1) громадянства; 2) імміграції; 3) реєстрації фізичних осіб як громадян, 

так і іноземців та осіб без громадянства.  

Встановлено, що в законодавчих актах висвітлюються загальні положення, 

що стосуються надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб, що, у свою чергу, призводить до 

неоднозначного тлумачення як у правотворчій, так і в правозастосовчій 

діяльності суб’єктами державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування відповідних нормативно-правових положень. Встановлено, що 

внаслідок прийняття підзаконних нормативно-правових актів відповідними 

суб’єктами публічної адміністрації споживачі послуг повинні сплачувати 

додаткові платежі, надавати додаткові документи тощо.  

Зроблено висновок про необхідність удосконалення правових норм щодо 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб шляхом: розроблення та прийняття Закону України «Про 

адміністративний збір», у якому має бути уніфіковано перелік платних 

адміністративних послуг; визначено єдині розміри адміністративних зборів для 
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всіх видів адміністративних послуг; розкрито адміністративну процедуру 

надання всіх видів адміністративних послуг; визначено перелік суб’єктів, які 

здійснюють публічне адміністрування надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб тощо.  

Розділ 2 «Характеристика порядку надання адміністративних послуг у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб і напрями його 

удосконалення» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Суб’єкти публічної адміністрації з надання 
адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб» до системи суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб віднесено: 1) органи 

державної влади спеціальної компетенції (Державна міграційна служба України 

та підпорядковані органи; Міністерство закордонних справ України та його 

підрозділи; дипломатичне представництво; консульські установи; 

представництво Міністерства закордонних справ України на території України; 

Міністерство внутрішніх справ України та його підрозділи); 2) центри надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) при органах місцевого 

самоврядування. 

Встановлено, що основним суб’єктом надання адміністративних послуг у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб є Державна 

міграційна служба України (далі – ДМС України). ДМС України входить до 

системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної 

політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 

біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

Зроблено висновок, що ЦНАП є суб’єктом, який надає адміністративні 

послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, проте, як 

свідчить правозастосовча діяльність зазначеного суб’єкта, на жаль, надання 

усіх зазначених видів адміністративних послуг не здійснюється у повному 

обсязі у зв’язку з прогалинами у чинному законодавстві, що зрештою 

дискредитує ідею надання громадянам послуг за принципом «єдиного вікна». 

У підрозділі 2.2 «Зміст стадій процедури з надання адміністративних 
послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» 

охарактеризовано сутність та стадії процедури надання адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб в Україні. 
Розкрито етапи процедури отримання адміністративної послуги у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Так, етапами процедури 

щодо видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон є: подання до 

підрозділу ДМС України необхідних документів (у разі проживання за 

кордоном слід подати документи до відповідної дипломатичної установи); 

сканування відбитків вказівних пальців рук під час оформлення заяви у 

підрозділі ДМС України (у разі оформлення паспорта з електронним чипом). 

Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років з дозволу 

батьків (законних представників); перевірка правильності персональних даних 

заявника в заяві–анкеті з акцентом на правильності написання транслітерації 
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прізвища та імені та засвідчення підписом заявника у заяві–анкеті правильності 

таких даних; звернення до територіального органу або підрозділу ДМС України 

та отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон із внесенням 

відповідної відмітки в паспорт громадянина України або отримання відмови в 

оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

Виокремлено проблемні питання щодо процедури з надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, які мають бути вирішені: неузгодженість підзаконних 

нормативно-правових актів із законодавчими; складна процедура отримання 

послуги, що проявляється у збиранні значної кількості документів; відсутність 

інформації з боку суб’єктів публічної адміністрації щодо можливості 

отримання конкретного виду адміністративної послуги; встановлення 

додаткових платежів як рекомендаційних під час отримання адміністративної 

послуги (вартість бланку, укладення договору страхування, інформаційні 

платні послуги, прискорення строку отримання послуги (до 3 та до 7 діб – 

видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон) тощо; занадто 

довгий строк розгляду заяви щодо адміністративної послуги (прийняття до 

громадянства України, дозвіл на імміграцію – до одного року; оформлення 

документів для виїзду громадян України за кордон – до 6 місяців) тощо; 

відсутність дієвого механізму надання зазначених послуг в електронній формі; 

дублювання функцій в нормативно-правових актах суб’єктів публічної 

адміністрації (ДМС України та органів місцевого самоврядування – щодо 

реєстрації місця проживання) та ЦНАП, що призводить до розгубленості 

споживачів послуг щодо вибору суб’єкта, який надає адміністративну послугу, 

що, у свою чергу, підвищує корупційні ризики, пов’язані з прискоренням 

надання певного виду адміністративної послуги тощо. 

Встановлено, що нині тільки започатковується в тестовому режимі 

електронна черга через мережу Інтернет щодо отримання адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, проте 

зовсім не відвідувати суб’єкт публічної адміністрації не можливо.  

У підрозділі 2.3 «Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» доведено, 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 сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.  

Встановлено, що, за даними офіційного сайту ДМС України, оскарження 

результатів надання адміністративної послуги у вигляді паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон; тимчасового посвідчення громадянина України 

та інших документів в адміністративному порядку до вищестоящого 

уповноваженого суб’єкта не передбачене, що суперечить Конституції України, 

Закону України «Про звернення громадян», а також міжнародним нормативно-

правовим актам. 
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З’ясовано, що причинами незначної кількості рішень (менше 1 % від 

загальної кількість судових рішень) щодо оскарження результатів надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб є: недовіра споживачів послуг до справедливого, об’єктивного 

розгляду судами справ щодо задоволення адміністративного позову; низький 

рівень правосвідомості суб’єктів звернення щодо можливості оскарження в 

судовому порядку, що проявляється в правовому нігілізмі тощо; високі судові 

витрати, пов’язані з оскарженням (0,4 розміру мінімальної заробітної плати у 

разі адміністративного позову немайнового характеру, тобто 552 грн), що 

перевищує навіть розмір плати за певний вид адміністративної послуги. 

У підрозділі 2.4 «Напрями вдосконалення надання адміністративних послуг 
у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» визначені 

напрями вдосконалення надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб – правовий та 

організаційний. 

Встановлено, що правовий напрям полягає в удосконаленні правової основи 

– розробленні та прийнятті проектів Закону України «Про Державну міграційну 

службу України» та Міграційного кодексу України; узгодженні підзаконних 

нормативно-правових актів із законами України щодо розмірів оплати, функцій 

уповноважених суб’єктів, які надають зазначені послуги, строків надання 

споживачам послуг тощо. 

З’ясовано, що організаційний напрям потребує запровадження електронного 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб за принципом «єдиного вікна»; спрощення процедури надання 

видів адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; децентралізації влади шляхом передачі відповідних 

повноважень ЦНАП тощо.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у визначенні сутності надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, окресленні проблеми його нормативного визначення й 

практичної реалізації, формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері та практики його застосування. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Обґрунтовано необхідність вироблення єдиного комплексного наукового 

підходу до вирішення завдань, спрямованих на визначення теоретико-правових 

засад, адміністративно-процедурної діяльності та гарантій забезпечення 

законності (оскарження рішень, дій чи бездіяльності, контроль і притягнення до 

відповідальності публічних службовців) надання адміністративних послуг у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб в Україні. 

Сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинних 
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нормативно-правових актів із метою забезпечення й захисту прав і свобод 

людини та подолання корупції в системі органів публічної адміністрації. 

2. Визначено ознаки адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб, а саме: предметом правовідносин є 

міграція, громадянство та реєстрація фізичних осіб; має місце безпосередня 

ініціатива (заява) фізичних осудних осіб; право звернутися за послугою 

належить фізичним особам, а в держави є право прийняти рішення про надання 

чи відмову в наданні адміністративної послуги (дискреційні повноваження); 

регулювання відбувається на законодавчому рівні; повноваження має 

відповідний орган публічної адміністрації; виконання умов визначається 

нормативно-правовими актами; кінцева форма – індивідуальний 

адміністративний акт. 

Встановлено, що особливістю адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб серед інших видів 

адміністративних послуг є надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції й реєстрації фізичних осіб виключно фізичним особам, 

тобто громадянам України, біженцям, іноземцям та особам без громадянства. 

За назвою кінцевого результату – виданого адміністративного акта – 

адміністративні послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 

осіб поділяються на такі види: видача довідки, видача посвідки, видача 

посвідчення, рішення, реєстрація. 

3. Запропоновано класифікацію сфер правового регулювання надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб залежно від предмета дії нормативно-правових актів: 

 у сфері громадянства – набуття громадянства України, види послуг для 

громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 

 у сфері імміграції – прибуття в Україну чи залишення в Україні у 

встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне 

проживання; 

 у сфері реєстрації фізичних осіб, як громадян, так і іноземців та осіб без 

громадянства. 

4. Охарактеризовано систему суб’єктів надання адміністративних послуг у 

сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, унаслідок чого 

встановлено, що проблеми запровадження надання зазначених послуг в органах 

виконавчої влади через ЦНАП є такими: а) низький рівень взаємодії 

територіальних підрозділів органів виконавчої влади, які є суб’єктами надання 

адміністративних послуг, та відповідних підрозділів місцевого самоврядування, 

місцевих адміністрацій, при яких утворені ЦНАП; б) неготовність ЦНАП до 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції й реєстрації 

фізичних осіб, що виявляється у відсутності приміщень у ЦНАП для надання 

розширеного переліку адміністративних послуг; брак персоналу в ЦНАП та 

недостатній рівень його професійної підготовки для надання адміністративних 

послуг; низький рівень матеріально-технічного забезпечення працівників 

ЦНАП і відсутність мотивації до якісного надання адміністративних послуг; 

в) незапровадження електронного документообігу між суб’єктами публічної 
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адміністрації щодо надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції й реєстрації фізичних осіб та відповідними ЦНАП, що ускладнює й 

навіть унеможливлює обмін інформацією та відповідними документами, 

необхідними для надання адміністративних послуг громадянам, що, у свою 

чергу, призводить як до збільшення навантаження на працівників ЦНАП, так і 

до погіршення якості відповідних адміністративних послуг тощо. 

5. Встановлено, що провадження з надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб складається з таких стадій: 

1) звернення фізичної особи та прийняття заяви до розгляду уповноваженим 

підрозділом органу публічної адміністрації; 2) розгляд справи (від 3 діб до 

1 року); 3) винесення рішення (видача посвідчення, посвідки, паспорта, 

довідки, запрошення, реєстрація, дозвіл тощо); 4) оскарження прийнятого 

рішення (факультативна; на практиці передбачається лише в судовому 

порядку); 5) виконання рішення. 

6. З’ясовано особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

публічної адміністрації з надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у судовому порядку, а 

саме: а) предметом спорів є правовідносини щодо встановлення розміру плати 

за отримання адміністративної послуги; перевищення повноважень 

уповноваженим суб’єктом, який надає адміністративні послуги, що полягає у 

недотриманні строку надання адміністративної послуги; набуття громадянства; 

реєстрації місця проживання тощо; б) спори, що стосуються надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції й реєстрації фізичних 

осіб, у судовому порядку поділено на три групи: щодо правового статусу 

біженця; щодо правового статусу фізичної особи, у тому числі реалізації 

владних управлінських функцій у сфері громадянства; щодо правового статусу 

фізичної особи, у тому числі реєстрації та обмеження пересування й вільного 

вибору місця проживання; в) більше ніж у 80 % рішень адміністративні суди 
залишають скаргу без задоволення, а постанову суду – без змін. 

7. Виокремлено напрями вдосконалення процедури надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб, а саме:  

 розроблення програми підвищення кваліфікації та запровадження 

тренінгів для працівників суб’єктів публічної адміністрації, у тому числі 

запровадження в органах місцевого самоврядування нових електронних 

інструментів ідентифікації особи; 

 створення відповідних технічних умов для ідентифікації громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства; 

 удосконалення механізму взаємодії суб’єктів публічної адміністрації із 

суб’єктами звернення шляхом уніфікації, стандартизації та спрощення 

процедур обслуговування зазначених громадян, іноземців та осіб без 

громадянства; 

 покращення інформаційно-аналітичного напряму роботи суб’єктів 

публічної адміністрації, зокрема проведення моніторингу надання 
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адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб; 

 спрощення процедури надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, зокрема реєстрації місця 

проживання суб’єктів звернення тощо; 

 виявлення корупційних ризиків, які виникають у зв’язку зі створенням 

системи ідентифікації суб’єктів звернення під час надання адміністративних 

послуг, удосконалення механізму внутрішнього контролю в органах публічної 

адміністрації, зокрема організація антикорупційних тренінгів для працівників 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, у тому числі ЦНАП; 

 розробка та прийняття Верховної Радою України проекту Закону України 

«Про Державну міграційну службу України» та Міграційного кодексу України 

з метою оптимізації надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Власенко О. Г. Адміністративні послуги у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб. – 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 надання адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, 

обґрунтуванню необхідності введення у національне правове поле категорії 

«адміністративні послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб»; оптимізації діяльності органів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб з метою забезпечення прав і свобод людини та громадянина. 

Висвітлено історико-правовий аспект стану наукового розроблення 

проблеми надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб. Розкрито поняття, характерні ознаки та класифікацію 

адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб в Україні. Визначено особливості нормативно-правового 

регулювання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб. Охарактеризовано систему суб’єктів публічного 

адміністрування надання адміністративних послуг у сфері громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб. Визначено особливості процедури з 

надання адміністративних послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб. Встановлено особливості оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання адміністративних 

послуг у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Визначено 
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проблеми та перспективи розвитку законодавства, правозастосовної діяльності 

уповноважених суб’єктів щодо надання адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. 

Ключові слова: адміністративна послуга, громадянство, еміграція, 
імміграція, міграція, провадження, реєстрація фізичних осіб. 

 

Власенко А. Г. Административные услуги в сфере гражданства, 

иммиграции и регистрации физических лиц. – 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 предоставления 

административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и регистрации 

физических лиц, обоснованию необходимости введения в национальное 

правовое поле категории «административные услуги в сфере гражданства, 

иммиграции и регистрации физических лиц»; оптимизации деятельности 

органов публичной администрации по предоставлению административных 

услуг в сфере гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц в целях 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Освещен историко-правовой аспект состояния научной разработки 

проблемы предоставления административных услуг в сфере гражданства, 

иммиграции и регистрации физических лиц. Раскрыты понятие, характерные 

признаки и классификация административных услуг в сфере гражданства, 

иммиграции и регистрации физических лиц в Украине. Определены 

особенности нормативно-правового регулирования административных услуг в 

сфере гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц. 

Охарактеризована система субъектов публичного администрирования 

предоставления административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и 

регистрации физических лиц. Определены особенности процедуры по 

предоставлению административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и 

регистрации физических лиц. Установлены особенности обжалования решений, 

действий или бездеятельности субъектов публичной администрации по 

предоставлению административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и 

регистрации физических лиц. Определены проблемы и перспективы развития 

законодательства и правоприменительной деятельности уполномоченных 

субъектов по предоставлению административных услуг в сфере гражданства, 

иммиграции и регистрации физических лиц. 

Выделены направления совершенствования предоставления 

административных услуг в сфере гражданства, иммиграции и регистрации 

физических лиц, а именно: оптимизация структуры органов публичной 

администрации в связи с созданием, обеспечением функционирования и 

развития национальной системы идентификации граждан Украины, 

иностранцев и лиц без гражданства; разработка программы повышения 

квалификации и внедрение тренингов для работников органов публичной 
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администрации, привлеченных к работе с национальной системой 

идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, в том 

числе внедрение в практику работы государственной миграционной службы 

новых электронных инструментов идентификации личности; разработка и 

внедрение нового механизма коммуникации с гражданами Украины, 

иностранцами и лицами без гражданства, унификация, стандартизация и 

упрощение процедур обслуживания указанных категорий граждан; развитие 

информационно-аналитического направления работы уполномоченных 

субъектов, в частности проведение мониторинга миграционных процессов; 

упрощение процедуры регистрации места проживания и приведение указанной 

процедуры в соответствие с декларативной; выявление коррупционных рисков, 

возникающих в связи с созданием национальной системы идентификации 

граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства; совершенствование 

механизма внутреннего контроля в органах публичной администрации, в том 

числе и в подразделениях государственной миграционной службы; организация 

антикоррупционных тренингов для работников органов публичной 

администрации; внедрение инструмента электронного правительства в 

отношения с другими органами государственной власти и гражданами; 

разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта 

Закона Украины «О Государственной миграционной службе Украины» и 

Миграционного кодекса Украины; введение информационных подсистем 

единой информационно-аналитической системы управления миграционными 

процессами; разработка долгосрочного плана организационного развития и 

проведение второго этапа реорганизации и оптимизации структуры органов 

публичной администрации; оптимизация порядка предоставления 

существующих и разработка новых административных услуг. 

Ключевые слова: административная услуга, гражданство, эмиграция, 

иммиграция, миграция, производство, регистрация физических лиц. 
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